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క్రీ, శే. బిరుదురాజు రాఘఫఘవరాజు 
గొరల 

దివ్యస్మృతికి 



రొచయితో * విరుదురాజు రామరాజు 

వరణం 2 (కోథన చె(త బ॥ అష్టమి 

గురువారం; ఉత్తరాషాఢ (10-4-1020, 

1-40 A.M. ) దేవునూరు, వరంగల్ 

తాలుకా, పెరిగినది మడీకొండ. 

తల్లి బోం[ఢులు * బిరుదురాజు లక్ష్మీదేవి; 
నారాయణరాజు, 

పెంబినవాడు * బిరుదురాజు లలితమ్మ; 

రాఘవరాజు. 

గ్గ ల వీథిబడీ; మడికొండలో పై మరీ; హనుమకొండలో 
ఇంటరుమీడియటువరకు, హైదరాబాదులో - బి, ఏ. నిజాంకళాళాల (1048). 
ఎం, ఏ. (1851) ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, పి.ఎచ్,డి. 11150; ఎథ.ఏ, 

సంస్కృతం 1060; P. ఆ. Diploma in Linguistics 1806. 

ఉద్యోగం: 1951 నుండి లెక్చరర్, 1157 నుండి రీడర్, 1168 నుండి 

(పొఫెసర్, 1478 నుండి తెలుగు శాఖాధ్యక్యం. 1067 నుండి 1974 వరకు 

వరంగల్ స్నాతకోత్తర కేం్యద్రంలో:తక్రిన కాలం విశ్వవిద్యాలయ కళాళాలలో, 

రచనలు  తెలుగువీరుడు 1952; వీరగాథలు 1154; తెలుగు జానపద 

గేయసాహిత్యము 1058, మరుగుపడిన మాణిక్యాలు 1001? ఉర్దూ-తెలుగు 
నిఘంటువు 1062 Folk tales of Andhra Pradesh 1974, Folk lore 
of Andhra Pradesh 1978, సుమారు నూరు పరిశోధనవ్యా సములు, 

అనువాదాలు : గురుగోవిందసింగు చరిత్ర 1966, (_పేంచంద్_ జ 
నంథొాదోనము . తెలంగాణా పిల్లల పాటలు 1960, (తివేజి '. 0, 

ww; జ్త్ 
న శిఖి తెలంగాణా పల్లి పాటలు 1060. | 

అముుదిత (౮04 పరివ్యరణి స ( తెలుగు ) U ససన్నరాఘవ... § 

(ప్రబంధము 1902, రాఘవాభ్యుదయము 1965, ప 1966, 

(సంస్కృతం ) వసుచరి(త్రమ్ 1905, జాంబవతీ పరిణయమ్ 1969, శృంగార 
శేఖరభాణమ్ 1969, రామాయణసార తిలకమ్ 1972. 

అమ్ముదితాలు * Contribution of Andhra to Sanskrit 
Literature, పరిష్కృృత (ప్రాచీన నంస్కృుతాం (ధ(గంధాలు. 

అభిటబి * సాహిత్యం, చరి[తు సంస్కృతి. 



(పథమ మ్నుదణ పఏపఠిక 

తెలుగుదేశమున వందలకొలది మైళ్ళు (ప్రవహించు మహానదులతో పాటు 

వాగులు, వంకలు* సెలయేరులు కూడ అనేకములున్నవి, (ప్రతి యూర 
నొక వాగు, (ప్రతిపల్లి నొక వంక, తప్పక కనబడును, ఒకటి మడమలను 

పుణికి జాలువారిన మరియొకటి గొంతుబంటి పారును. ఒకటి పుట్టిన చోటనే 

గిట్టిన మరియొకటి కొంతదూరము సాగి యాగిపోవును. ఒకటి నడీయెడారిలొ 
నింకిపోయిన నింకొకటి యంతర్వాహినియై (ప్రవహీంచును. ఒకటి కొన్నియూళ్ళు 

చుట్టివచ్చినచో మరియొకటి కొన్ని మండలములు గడచును. కంస కసవు 
బురదతో నొకయే రురవడిగా పారిన, తేటనీటితో గలగలగానములతో మరియొక 
సెలయేరు _పవహించును, ఒకటి పంకముతో నిండిన మరియొకటి పంకజములతో 
పరిపూర్ణమైనది, పల్లెపట్టుల పారిశుద్ద్యమునకు పనికివచ్చునదొకటి ; పాంథుల 
దప్పికలు తీర్చునది మరియొకటి. ఆం(ధ్రదేశము జలసమృద్దమెనను “నదీనాలి 

సాగరో గతిః” అనునది మనదేశమున నధికముగా వ్యా ప్ర్తిగాంచిన మాటి, 
మహానదులే సరిగా వినియోగింపబడక హోరుమను వేదనాధ్వనులతో సాగర 

గర్భమున చేరపోవుచుండ నీ వాగులను వంకలను అడుగువా రెవరు? ఇంకిపోగా 

మిగిలినవి ముండ్లడొంకలను కొండకోనలను బట్టి పారుచున్నవి. ఎగుడు 

దిగుడులుగా ఎతత్తిపోతలుగా కొన్నియున్నవి. పాళ్ళ్చాత్యుల దయవలన ఇటీవలనే 

మనవారి దృష్టి యిటు మరలినది. కొందరు పుణ్యాత్ములు తహ తహపడి' 
 .సృటచ్చట చిన్నచిన్న అడ్డకట్టలు కట్టినారుమాటులు పోసినారు, జలాశయములు 

"ఇజ2చినొరు. మరికొందరు కాలువలు తవ్వి సాహితీ కేదారములకు పారించినారు, 

వా, .యడుగు జాడలందే నేనుకూడ నడచినాను. మరికొంత పరి(శ్రమించి 
పల్లే పల్లెలో మూల మూలలలో దేశము నాలుగు చెరగులందున్న వాగులను 

వంకలను నా యోపినంత మేర కొక్ట చోటకు మళ్ళించి యొక మహాజలాశయముగా 
నిర్మించినాను. ఈ జలాశయమే యీ నా “తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము”. 

దీనియందున్న పదునారు (ప్రకరణములు పెద్దవైన పంటకాలువలు,. వానికి వేదే 
చిన్న చిన్న కాలువలును మడవలును ఉన్నవి. 
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జానపదగేయసాహిత్యమున తొలుదొలుత నా కభిని వేశము కలిగించినవారు 
జొనవదులే, మాయూర (దేవునూరు) పొలము నాటు లప్పుడు, వరికోతలప్పుడు, 
మోట తోలునప్పుడు, పిండి విసరునప్పుడు, ధాన్యము దంచునప్పుడు పల్లీయులు 

పాడినప్పుడును. తెల్లవారుజామున మానాయనమ్మగారు నన్నొడిలో కూర్చుండ 

బెట్టుకొని మేలుకొలుపులు పాడీనప్పుడును నా చెవుల గింగురుమన్న పాటలు 

మాటలు నన్నధికముగా నాకర్షించినవి. పిన్నటనుండి యున్న యభిమానమునకు 

పెద్దవాడనైన పిమ్మట కీ.శే. సురవరం (ప్రతాపరెడ్డిగారి (ప్రోత్సాహము దోహద 
మొనర్ఫినది. ఆనాటినుండియే అప్పుడప్పుడు జానపదగేయములు సేకరించు 
చుంటిని. 1952 సంవత్సరము (ప్రారంభమున మా విశ్వవిద్యాలయమున 
తెలుగులో పరిశోధమునకు తొలిసారిగా అవకాశము లభించగనే తొలుత 
నారుమౌసములవరకు యతక్షగానములనుగూర్చి పరిశోధన మొనర్చి ఆ 
విషయమును వదలివేయవలసివచ్చుటచే మద్గురువర్యులు ఆచార్య ఖండవల్లి 
లక్ష్మీరంజనంగారు నాక భీమత మైన జానపద గేయసాహిత్యమునుగూర్చి 
పరిశోధించుటకు నన్నాదేశించినారు. ఇక కావలసినదేమున్నది : ఇమ్మడి 
సంబరముతో వారు చూపిన బాటలో సాగినాను. పల్లై పల్లెలు తిరిగినాను. నాకు 
కావలసిన సామ(గ్రిని కూర్చుకొన్నాను.అప్పుడప్పు డీ పరిశోధనా (ప్రయాణమున 
(త్రోవ తెలియనపుడు,దిక్టు తోచనపుడు ఆకాశవాణినలె (శ్రీ శ్రీపాదగో పాల కృష్ణ 
మూర్తిగారి సందేశము వినపడుచుండెడిది.గుండె దిటవుతో ముప్పది మాసములు 
కావించిన నా పరిశ్రమ ఈతీరుగా నవతరించినది, నేను కుప్పలు వోసికొన్న 

సామ్మగిలో దళాంశము మా(త్రయే ఈ (గంథమున నుంచగలిగితిని. మిగిలిన 
దటులే యున్నది, (ప్రత్యేకముగా చిన్నపాటలు ము క్రకములవంటివ సూర్ణ కొలది 
మిగిలిపోయినవి. దీర్ధములై న కథా గీతములు, చారితకగేయము లనేకము 
లటులే యున్నవి.ఒకొ.క్క_ (ప్రకరణమున నొండురెం డము(దితగేయములను 
మా(త్రమే తెలంగాణమునకు సంబంధించినవానిని మచ్చునకుగా నుట్టకించినాను, 
జానపదగేయముల భాషాసారస్వతములు, జానపదగేయముల వరుసలు అను 

' (ప్రకరణము లింకను ఆనమ్యగ్రములనియే నా విశ్వాసము. ఆయా విషయములను 
గూర్చి మరికొంత పరిశీలనము? వరిశోధనమును అవసరము. ఇటులే సాంఘిక 
శౌత్రము (క0010108) దృష్టితోకూడ ఈ ఫల్లె పదముల పరిశీలనము చేసిన 
మన కధికాంశములు తెలియవచ్చుననుటలో సందేహము లేదు. 
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పాశ్చాత్యులు జానపదగేయములు, కథలు, సాం(ప్రదాయిక విజ్ఞానము 

నమితముగా 'సేకరించుపేకాక పరిశోధనామార్గమునగూడ సుదూరము 
. సాగిపోయినారు. సేకరణమునకును పరిశోధనమునకును _పత్యేకముగా కొన్ని 

సంస్థలే 'నెలకొల్చ్ప బడినవి. భారత దేశమునగూడ బౌ_త్తరాహులై న హీందీవారు, 
వంగీయులు, మహారాష్ప)లు జానపదవాజ్మ్యయము నధికముగా సేకరించి 
పరిశోధనలు చేసినారు. తెలుగువారము మాత్రము చాల వెనుకబడి యున్నాము. 
పరిశోధనముననే కాదు మనము వెనుక బడినది, అసలు మనకున్న గేయసంపద 

నంతటిని మనము సేకరించుకొననే లేదు. శా ప్రీయముగా సేకరించుకొ నవలెనన్న 

పల్లీయులు పాడినది పాడినట్లుగా స్వరములు, ఉచ్చారణములు, వరుసలు, ఏసలు, 

ఉన్నవి యున్నట్లుగా యంత్రముల సహాయమున రికార్డు చేయవలయును. 

అప్పుడుగాని శాస్త్రీయమైన పరిశోధనము జరుగ దు. (ప్రభుత్వమునకు గాని, 

విద్యాసంస్థలకు గాని, తెలుగుదేశమున నీ విషయమై యెన్నడు దయగలుగునో 

తెలియదు. పండు బాకులవంటి [పాతతరములవారు రాలిపోయిన పిమ్మట మనకు 

దక్కు.నది తక్కువ. అభిమానముగల నావంటి యొంటి మానిసి చేయదగిన పని 
కాదిది. తెలుగుదేశ మెంత విశాలమో అంత విస్తారమైన పని యున్నది. నా 

యోపినంత నేను చేసినాను. ఏందరై నను ఈ మార్గమున పయనింపవచ్చును, 

జానపదగేయములు సేకరించుట మిక్కిలి వ్యవ(ప్రయాసములతో కూడిన 
పని. ఈ యుద్యమమున నాకు సుమారు నాల్లువేల రూపాయలు వ్యయమైనని. 
పడిన (ప్రయాసము వేరే యున్నది. విశాఖపట్టణము మొదలుకొని మద్రాసు 
చాకలపేట వరకున్న పుస్తకముల దుకొణములు గాలించి లభించిన 

అచ్చయిన పాటలపు_స్తకము లన్నియు సేకరించితిని. ఈ గుబిలీ (పతులు 

తప్పులతడకలై_నను వీనివలననే మనకు కొంతకుకొంత ఈ సాహీత్యము 

దక్కి. నది. ఈ ప్పుస్తకములు సేకరించుటయందు నా కధికముగా తోడ్చడినవారు 

శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు, శ్రీ శ్రీపాదగో పాలకృష్ణమూ రి గారు.మ, దాను, 

విజయవాడ , హైదరాబాదు రేడియో కేం(ద్రములనుండి అప్పుడప్పుడు (ప్రసార మైన 
గేయములను కూడ కొన్నింటిని రేడియో సెట్టు ముందర కూర్చొని తొందర 
తొందరగా [వాసికొన్నాను. ఈ భారమును నా యర్ధాంగి కూడ కొంతవరకు 

వహీంచినడి, తెలంగాణమున ఎనిమిది మండలములందును, (పతి మండలమున 

కొక తాలుకా చొప్పున తిరిగి అము(ద్రితములగు గేయము లనేకము-సేకరించినాను. 
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వినిపించెడువారు. వారికి కొవలసినది పిడికెడు విచ్చము, కల్లునీళ్ళకు కావలసిన 

రాగి డబ్బులు, (పొత వస్త్రములు. నా యీవివలన వార జోలెలు నిండకున్నను 

తమ యెదలం దూరిన యమృతవాక్కులతో నా పాటల జోలెను మాత్రము 
పూటిగా నింపినారీ యల్పసంతోమలు. కాని వీరితో గొప్ప తిప్పలు పడవలసి 

వచ్చినది. తమ ఫొటోలు తీయనిచ్చెడివారుకారీ దరి(దనారాయణులు. ఫొటో 

తీసినచో ఒడలు చిక్కి పోవుననియు, కంఠమాధుర్యము చెడిపోవుననియు 

వీరి నమ్మకము. ఐనను పడరాని పాట్టుబడి వారీ బొమ్మలు తీయించినాను. 

అము[దితములగు పల్నాటివీరులకథలు మున్నగువానిని మద్రాసు (ప్రా. పు, 

భాండాగారమున చదివి నోట్సు (చాసికొంటిని, ఆయా చారిత్రక విశేషములను 

శాసనములను (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమేేఖరశర్మాగారి చలన నెరింగితిని, నాకన్న 

పూర్వ మీరంగమున కృొషిచేసినవారి (వాత లన్నియు చదివినాను. ఇంత కష్టము 

' పడినందులకు నాకత్యంతసంతోషమును కూర్చున దేమన ఈ రంగమున 
| చెప్పుకొనదగినంత కృషి చేసినవారిలో నేనే |ప్రథముడను. ఈనా కృషి 

' జనాదరణము గాంచి మరి కొందరు పరిళోధకు లీార్లమున పరి్యశమించినచో 

నేను ధన్యుడ నగుదును. 

మన భాషాసారస్వతముల యారంభిస్థితిని (క్రమపకిణామమును గూర్చి 

' ఇప్పుడిప్పుడే పరికోధనములు జరుగుచునపి. కేవలము శిష్ట సాహిత్యమునే 

'యాధారముగా చేసికొని ఇట్టి పరిశోధనలకు పూనుకొ నుట నేలవిడిచిన సామగును. 

| జానపదుల భాషాసారస్వతములను వాగుగా పరిశీలించినచో మన యారంధస్టితి 

1కొంతకుకొంత తప్పక గోచరించును. జానపదసాహిత్యము శిష్టసాహితీ 

1గొధనునకు పునాదివంటిది. ఈనాడీ రెండింటియందును ఒకదాని (ప్రభావము 

(మరియొకదానిపై నున్నట్లు స్పష్టముగా కాననగును. డౌజ్మియారంభమునకు 

జానపదుల మనోభావములును తొలి నుడుగులును ఆధారమైనటులే శిష్ట 

;వాజ్మయనున గల నానా(ప్రసిద్రపురాణతిహాస(ప్రబంధముల కథలు, భాపములు 

నేడు (ప్రచారమందున్న గేయములందు కనబడు చున్న పి, శిష్టకపుల రిచనములు 

[మహానదుల వంటివై న జానపదులగేయములు సెైలయేరులవంటిపి. రెండింటను 

జలము సమానము. జలమొక్క టే వివిధరూపములతో భాసించినట్లుగా, 
విశ్వజనీనమైన వస్తువు, భావములు, ఉపమానములు మున్నగునవి రెండింటను 

సమానముగా గోచరంచినట్లు భావింపవలయును, ఆయా(ప్రకరణములందు- 
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ఈ యా(త్రలందు పడరాని పొట్లు పడవలసివచ్చినది. అసలే తెలంగాణము 

వెనుక బడిన (ప్రదేశము, (ప్రయాణసౌకర్యములు పల్లెలందు లేనేలేవు.పెక్లు సారులు 

పదయా(త్రలు.తప్పనయ్యను. బండి (పయాణము రాళ్ళరప్పల బాటలందును, 

ఎగుడుదిగుడులందును కాలి నడకకన్న కష్టముగా తోచెడిది. కొన్ని చోటుల 

భయమువలనను మరికొన్ని తావుల సిగ్గువలనను పల్లీయులు పాటలు పాడెడువారు 

కారు, వారినెంతయో బతిమాలవలసి వచ్చెడీది. వారు పనిపాటలందు నిమగ్నులై 

పాడుచున్నప్పుడు ఒకప్పుడు వారి కంటబడ కుండ దాగియుండియు, మరొకప్పుడు 

వారి యెదుటనుండియు తొందరగా (వాసికొనుచుండెడివాడను, ఒక [(గామమున 

సేకరించిన పాటలు మరియొక (గామమున నేను పాడీ వినిపించి యచటివారి 

కుత్సాహము కల్పించి వారిచే (క్రొ త్రపాటలు పాడించి (ప్రాసికొంటిని. కొన్ని 

(వ్రదేశములకు రేడియో సెట్టునుకూడ వెంట నిడుకొనిపోయి ఆలిండియా రేడియో 

వారు (ప్రసారము చేయు పాటల నాయా (గ్రామీణులకు వినిపించి మీపాటలు కూడ 

రేడియోలో ఇచేవిధముగా పాడుదురని వారని బులిపించి, అస చూపించి పాటలు 

పాడించితిని, కొందరికి (ప్రాతగుడ్డ లిచ్చి, కొందరికి పొగాకు చుట్టలనిచ్చి, 

మరికొందరికి కల్లు-పోయించి, ఇంకకొందరికి పై కమిచ్చి పాటలు పాడించితిని. 

పాటలు సేకరించుటకు కొన్నిచోట్ల అన్యాయమునకుగూడ ఒడికట్టితిని. చేసిన 

పావము చెప్పుకొనిన పోవునందురు.కొన్ని (గామముల పల్లీయులు బతిమాలినను, 

ఏమిచ్చినను పాడనివారిని గ్రామాధికారులచేతను,పోలీసులచేతను బలవంతముగా 

పట్టితెస్పించి - కొట్టించి కూడ -- పాటలు పొడించితిని. (వాస్కొన్న తరువాత 

నేను చేసిన యన్యాయమున కేడ్పువచ్చెడిది.అటుతరునాత _వారి యిండ్లకు పోయి 

క్షగూపణము వేడుకొని చేతనైన యుసకృతి చేసితిని. నా యదృష్టవళమున నా 

సవోధ్యాయులై న మితులెందరో ఆయా జిల్లాలయందు రెవిన్యూ పోలీసుశా ఖలం 

దున్నతోద్యోగులుగా నున్నవారందరును నాకు తోడ్చడిరి. (గామాధికారులూ 

ఆయా పాఠళాలలందు పనిచేయు ఉపాధ్యాయ వర్గము, మి(త్రులు, బంధువులు, 

ఎందరో తోడ్చడిరి. పోవుటకు వీలుకాని చోట్ల కుత్తరములు (వాసి మిత్రులనలన 

గేయములు సేశరించుకొంటివి. నేను సేకరించిన గేయములను (ప్రత్యేక 

సంపుటములుగా (ప్రకటింపగలను. అప్పు డేగేయ మెచ్చట సేకరించినది, 

ఎనరు పొడినది,ఎవరెవరు నాకు తోడ్చడినది విపులముగా మనవి చేసికొందును.* 

జానసదగాయకభికుకులు PrOfe55i0n819 మా (త్రము కోరినంతనే పాొడ్డి 
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వినిపించెడువారు. వారికి కావలసినది పిడికెడు బిచ్చము, కల్లునీళ్ళకు కావలసిన 

రాగి డబ్బులు, (పాత వస్త్రములు. నా యీవివలన వారి జోలెలు నిండకున్నను 

తమ యెదలం దూరిన యమృత వాక్కులతో నా పాటల జోలెను మాతము 
పూటిగా నింపినారీ యల్బసంతోషులు. కాని వీరీతో గొప్ప తిప్పలు పడపలసి 

వచ్చినది. తమ ఫొటోలు తీయనిచ్చెడివారుకారీ దరి(దనారాయణులు, ఫొటో 

తీసినచో ఒడలు చిక్కిపోవుననియు, కంఠమాధుర్యము చెడిపోవుననియు 

ఏరి నమ్మకము. ఐనను పడరాని పాట్లుబడి వారీ బొమ్మలు తీయించినాను. 

అము[దితములగు పల్నాటివీరులకథలు మున్నగువానిని మదాసు (పా. స్త 

భాండాగారమున చదివి నోట్సు (ద్రాసికొంటిని, ఆయా చార్మితక విశేషములను 

శాసనములను (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమేశేఖరశర్మగారి డలన నెరింగితిని. నాకన్న 

పూర్వ మీరంగమున కృషిచేసినవారి (వాత లన్నియు చదివినాను. ఇంత కష్టము 

పడినందులకు నాకత్యంతసంతోషమును కూర్చున దేమన ఈ రంగమున 
చెప్పుకొనదగినంత కృషి చేసినవారిలో నేనే (పథముడను. ఈనా కృషి 

జనాదరణము గాంచి మరి కొందరు పరిళోధకు లీమూర్లమున పరి(శ్రామించినచో 

నేను ధన్యుడ నగుదును. 

మన భాషాసారస్వతముల యారంభస్థితిని (క్రమప[ణామమును గూర్చి 

ఇప్పుడిప్పుడే పరీళోధనములు జరుగుచున్నవి. కేవలము శీష సాహిత్యమునే 

యాధారముగా చేసికొని ఇట్టి పరళోధనలకు పూనుకొనుట నేలవిడిచిన సామగును. 

జానపదుల భాషాసారన్వతములను బాగుగా పరిశీలించినచో మన యారంభిస్థితి 

కొంతకుకొంత తప్పక గోచరించును. జానపదసాహిత్యము శిష్టసాహితీ 

సొధమునకు పునాదివంటిది. ఈనాడీ రెండింటియందును ఒకదాని (ప్రభావము 

మరియొకదానిపై నున్నట్లు స్పష్టముగా కాననగును. వాజ్మయారంభమునకు 

జానపదుల మనోభావములును తొలి నుడుగులును ఆధారమైనటులే వ 

వాజ్మయనున గల నానా(ప్రసిద్రపురాడేతిహాస(ప్రబంధముల కథలు, భావములు 

నేడు (ప్రచారమందున్న గేయములందు కనబడు చున్నపి. శిష్టకవుల రచనములు 
మహానదుల వంటివై న జానపదులగేయములు సెలయేరులవంటిసి. రెండింటను 

జలము సమానము. జలమొక్క పే వివిధరాపములతో భాసించినట్లుగా, 
విశ్వజనీనమైన వస్తువు, భావములు, ఉపమానములు మున్నగునపి రెండింటను 

సమానముగా గోచరంచినట్లు భావింపవలయును, ఆయా(పకరణములందు- 
| 
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(ప్రత్యేకముగా పొరాణికగేయములందు-శిష్టసాహిత్యము జానపదసాహిత్యము 

ఒకదానిని వేరొకటి ఏతీరుగా (ప్రభావిత మొనర్భెనో పేర్కొని యున్నాను. 

లబగేయసారస్వత మంత టిని-అనగా నాకు దొరికిన ము(దిత గేయములు, 

అము'దిత గేయములు మున్నగువానిని పరిశోధనాసౌలభ్యమున కైకొన్ని వర్గములు గా 

విభజించితిని విషయవిభజనమున కె ఏయొక పద్దతి నవలంబించినను, అది 

సమృగము కాజాలదు జానపదగేయముల నన్నింటిని రెండు మూడు తీరులుగా 

వర్లీకంంపవచ్చును. ఒక విధముగా నీగేయసంపద నంతటిని నాలు బృహ 

ద్భాగములుగా విడదీయవచ్చును.!. బాలబాలికా సాహిత్యము,2. ప్రీ సాహిత్యము, 

8. పురుష సంబంధి సాహిత్యము, 4. ప్రీ పరుషోభయసంబంధము, కాని యిట్టి 

విభజనమున పరిశోధనమునకు కావలసినంత సౌకర్యము లభించుట యటుంచి 

కొంత క్లిష్టత కూడ ఏర్పడును. ఇక గేయములందలి వస్తువునుబట్టి విభజన 

మొనర్చినచో 1. పౌరాణికములు - తద్భేదనులు. 2. చారి(త్రకములు - 

అస్పషచారి(త్రక ములు 8. మత సంబంధములు. 4. వేదాంత సంబంధములు 

ర. సాంఘికములు మున్నగు వర్గము లేర్పడును. ఇటులై నను కొన్ని గేయములీ 

విభజనమున కందజాలవు. ఇక మూడవ పద్ధతి రసానుగుణముగా 

విభజించుట. శిష్ట సాహిత్యమున త త్త! ద్రస(ప్రధానములుగా కావ్యము లున్నటులే 

జానపదగేయములు కూడ నాయా రసములకు సంబంధించినవి కలవు. ఈ 

గేయములందధీకభాగము శృంగార,వీర, కరుణ, అద్భుత, హాస్య, రసములందు 

విభ_క్తమెైనను మరికొన్ని గేయములు మిగిలిపోవును. కనుక మొదటనే ఏ 

యొక పద్దతి నవలంబించినను సమ(గ్రవిభజనము జరుగబోదని మనవి చేసితిని. 
పరిశోధనాసౌలభ్యమునకై పైన పేర్ణొన్న మూడు పద్దతుల నవలంబించినచో 

జొనపదగేయసంపంద న౦తటిని సమగ్రముగా విభజింపవచ్చును. 

ఆలంబనము ననుసరించి విభజించినచో 1. బాలబాలికా గేయములు 2. ప్రీలపాటలు 
8. (శ్రామిక గేయములును; వస్తువు ననుసరించి విభజించినచో !-పౌరాణికములు, 
న. చార్మితకములు 0. మతసంబంధములు 4. పారమార్ధికములును ; రసము 

ననుసరించి విభజించినచో 1, శృంగార 2. అద్భుత, 8. కరుణ, 4. హాస్యరస 
సంబింధములును;ఈ విధముగా పదునొకండు విభేదము లేర్పడును*, ఈ విభాగముల 
విమర్శనముతో పాటు జానపదగేయముల యుత్పత్తి, వాని లక్షణము జానపద 
గేయముల (ప్రశస్తి, పూర్వసాహిత్యమున వాని (ప్రస క్తి, జానపదగేయములను 
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గూర్చిన కృషి మున్నగునవి చర్చింపవలసి యుండును.కానపదగేయములందలి 

భాషాసారస్వతవిషయములు (ప్రత్యేకముగా పరిశీలింపదగినవి. అటులే జానపద 

గేయములందు కొననగు సాంఘిక విషయములుకూడ కనుగొనుట యావళ్యకము. 

మయును జానపదగేయములు పాడుచు బిచ్చమెత్తైడు గాయకభికుకులను 

గూర్చియు? జానపదగేయములను పాడునట్టి పద్ధతిని గూర్చియు పరిశీలింసనగును, 

కనుక పరిశోధన కనుకూలముగా నా యా (ప్రకరణము లీవిధముగా విభజింస 

చైనవి, 1, (ప్రథమ (ప్రకరిణమున జానపదగేయముల పుట్టు పూర్వములు, వాని 

వ్యా ప్పిివాని లక్షణము ,పూర్వసాహిత్యమున వాని (ప్రస క్తి జానపదగేయములను 

గూర్చిన కృషి మున్నగు విషయము లుండును. అటుతరువాత (సకరణములు 

స. పౌరాణికములు, శ. చార్మిత్రకములు 4. మతసంబంధములు, 5 పారమార్థిక 

ములు, 0, స్తీలపాటలు, ''-శామిక గేయములు, ర పిల్లల పాటలు, 9.శృంగార 

గేయములు, 10. అద్భుత గేయములు, [1.కరుణః 12.హాస్య సంబంధములు, 

18.జానపదగేయములందలి భాషాసారస్వత విషయములు, 14.జానపదగేయము 

లందలి సాంఘిక విషయములు? 15.జానపదగాయకులు, 16 జానపద గేయముల 

వరుసలు, ఈ విధముగా మొత్తము 1౧ (ప్రకరణము లేర్చడినవి. జానపద 

గాయకులను గూర్చి (వ్రాసిన (ప్రకరణమున నాకు లభించిన గాయక భిక్షుకల 

ఛాయాచి(త్రములుకూ డ చేర్చినాను. ఉపసంహారముగా నాలుగు మాటలు [దొస్ 

చిట్టచివరన నాకు తోడ్చడిన (గ్రంథముల పట్టికను మరియు అను(క్రమణికను 

ఇచ్చియున్నాను. 

డాక్టరేటు పట్టము కొరకు సాగించిన ఈ పరశోధనమున కవౌశము 
కల్పించినవారు డా. సూరి భగవంతంగారు, డా. భగవంతంగారికి పూర్వము 

కూడ మా విశ్ష్వ్వవిద్యాలయమున తెలుగులో పరిశోధనము చేయుట కిష్టమున్న చారు 
దరఖాస్తులు పెట్టుకొ నవచ్చునన్న నియమముండెడిదేకాని పరళోధనము చేయుట 
కనుమతి లభించెడిదికాదు, విశ్వవిద్యాలయమువారి నియమము ననుసరించి 

రెండుసారులు దరఖాస్తు పెట్టుకొన్న ను నా కవకాశము లభించలేదు డా.భగనంత ౦ 

గారు విశ్వవిద్యాలయోపాధ్యకులై న తరువాతనే తెలుగులో కూడ పరిశోధనము 
చేయుట కవకాశము కల్ఫించినారు. ఆ యవకాశమును పినియోగించుకొన్న 
వారిలో నేను (ప్రథముడను. వారి చొరవతో మా తెలుగుశాఖ పరిళోధనాపుష్ట మైనది, 

వారికి నేనెంతయు కృతజ్ష్ఞుడను- 
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నా పరిశోధనమునకు దర్శకులై, నాజీపితమునకు నూర్గదర్శకిండ్జ 

కిష్య వాత్సల్యము మూర్తీభవించిన మద్గురురువద్యులు ఆచార్య శ) ఖండ 

లక్షిక్రిరంజనం గారికి నతులు. 

నిండు మనంబు నవ్యనవనీతసపూనము పల్కు చం(దమో 
మండల మండనార్హము సుమ్మదవతుల్యము చేతి; విపులం 

దుండడు మా గురున్ (తికరణోపమితిన్ (పతినేయ శిమ్యలం 

దుండడు నన్ను బోలు మరియొక్కడు రాజకమారమండలిన్, 

ఈ |గంథమును ముదించుటకును, పరీక్షకుల యభీప్రాయము! 

(పకటించుకొనుటకును అనుమతి నొసంగిన మా విశ్వవిడ్యాలయో పాధ్యటల, 

(శ్రీ డి. ఎస్. రెడ్డిగాంకిని, శాణోసలములవంటి పరీక్షళులై న (శ్రీ ఖండవ 
లక్ష్మీరంజనం, (శ్రీ గంటి జోగిసోమయాజులు, శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరా: 

గారలకును నా నమోవాకములు. 

నా పరిశోధన మంతయు నొకయెత్తు, చేసిన పరిశోధనాఫలితము నీ విధము; 
(ప్రకటించుకొనుట ఇంకొకయెత్తు. పరిశోధనమున కెంత [(శమపడితి 

(ప్రచురణమున కంతకన్న నెక్కుడు కషపడితిని. నా గంథమును చూచి మె 

నన్ను (ప్రోత్సహించు నుర్దేశముతో హై(ద్రాబాదు (ప్రభుత్వ ముభ్యామాత్వు( 

శ్రీ బూర్లుల రామకృష్ణరావుగారు ఈ (గథంమునేకాక నేను సేకరించిన తెలంగా. 

జానపదగేయము లన్నింటిని (ప్రభుత్వపకమున ము[(ద్రించుటకు నిశ్చయించి, 
ఈ యత్నమున నాకు తోడ్చడినవారిలో (శ్రీ కాళోజి నారాయణరావుగారున 
(శ్రీ కపిల కొశీవతిగారును ముఖ్యులు. కాని ఇంతలో ఆం(ధ్ర(ప్రదేశ మపత రం; 
కాల మానన్న మైనది. (ప్రభుత్వమే మారిపోవుచున్న సమయమున నిట్టి నిశ్చ యవ 
ఫలవంతమగునో కాదో యని శ్రీ) బూర్గుల రామకృష్ణరాపు గారు, (గ్రంథము(ద్రణ, 

హైద్రాబాదు (ప్రభుత్వమువారెట్టి నిబంధనలు లేకుండ నాశైదువేల రూపాయ 
సహాయముగా నిచ్చుట కుత్త రువు చేసిరి. ఉత్తరువైన మరునాడు 'హై(డ్రాణా! 
(ప్రభుత్వము మారిపోయి ఆం॥ధ్ర ప్రదేశ (ప్రభుత్వమవతరించినది. కొంత కాలవ 
తరువాత హై(ద్రాబాదు (ప్రభుత్వాజ్ఞను మన్నించి ఆం(ధ్ర(ప్రదేళ (ప్రభుత్వమువా 
నాకైదువేల రూపాయ లిచ్చుటకు సమ్మతించిరి, మొదట రూ. 2500 ఇచ్చుటకు; 

అదైన పిదప (ప్రభుత్వమునకు నూరు (ప్రతు లిచ్చినచో కడమ రూ. 21 
ఇచ్చుటకును 'ఆంగీకరించిరి, పూర్వప్ప హై(ద్రాదాదు (ప్రభుత్వపు వొగానము; 
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మన్నించి ఈ సాహాయ్య మొనర్చిన ఆంధ్రప్రదేశ _పభుత్వమువాశకిని 

ముఖ్యముగా గొ డా॥ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారికిని (నాటి ఆర్థికమంత్రి), 

విద్యాశాఖామాళఘ్యులు 8 ఎస్.వి. పి. పట్టాభిరామారావు గారికిని, కృతజ్ఞత బు 

(పభుత్యము చేయూత నీయకున్నచో ఈ(గంథమును నాకి నేను (ప్రస్తుతము 

(వచురించుకొనెడువాడను గాను. 
ఈ (గంథమునకు నూరు రీముల కాగితమును సరసమగు ధరకిప్పించిన 

సిరొపూరు పేపరుమిల్చు యజమానులగు బిర్లా సోదరులకును వారి ఆపీసు 

మేనేజరు (శ్రీ భండారి గారికిని మిక్కిలి కృతజ్ఞుడను. 

(గంథ మచ్చగునపుడు స్టాలిత్యములను తొలగించి దిడ్తి ఎ. 

పాదులు [శ్రీమదాచార్యరఘునాథచ్మకవ_ర్హగారికి (ప్రణతులు. 

(ప్రతిశీర్షి కకు కావలసిన చి(తములను సిద్ధమొనర్చి ఈ (గంథమున 

కుచితమగు వన్నెచిన్నెలు దిద్దిన నా మి(తులు కళాకారులు శ్రీ మడిపడగ 

బలరామాచారు్యులకి నమస్సులు: 

పడానుక్రమణికను సిద్ధ మొనర్చిన మి(చ్రులు నాగభూషణ శర్య్రసుుపసన్న్య 

రామకోటిశాస్త్రి గారలకు కృతజ్ఞుడను, 

థెఎశీఎ౮00ీవ 

నారాయణ గూడ రచయిత 

"హైద్రాబాదు 

0.121006 



ద్వితీయ ముదణ పరిక 

ఈ (గంథము |ఫథమము(దణమై రెండు దళాబ్దములు గడచినఏ. ఈ 

యిరువదేండ్లలో తెలుగు జానపదసాహీత్యమును గూర్చిన పరిశ్రమ మరికొంత 
జరిగినది, ఆనాడీ విషయము పై పరిశోధనమున కనుమతి పొందుపే గగనమైనది. 
ఈనాడు తెలుగుదేశమందలి వివిధవిశ్వవిద్యాలయములయందే కాక రాష్ట్రము 
బయటను జానపదవాజ్మయాధ్యయనము పరిశోధనము చెప్పుకొనదగిసంతగా 
సొగుచున్నది, ముందుముందింకను ఈ రంగమున విశేషకృషి జరుగగలదను 
ఆశయున్నది, ఆయాశయే ఈ ద్వితీయము(ద్రణకు (ప్రోత్సాహకారియైనది. ద్వితీయ 

ముద్రణమున అవసరమనుకొన్న మార్పులు కూర్పులు కొన్ని చేసినాను. జొసపద 
విజ్ఞానముందలి వివిధళాఖల గూర్చియు, దాని దశాంకవిభజనసద్దతి గూర్చియు, 
కడచిన యిరువదేండ్ల లో ఈ రంగమున సాగిన కృషిని గూర్చీయు,కొన్నిత త్త్వము 
లందలి గూఢార్ధములగూర్చియు, జానపదగేయముల స్వరముల గూర్చియు 
కొంతవిషయ మధికముగా చేర్చినాను.ఈ విధముగా ద్వితీయ ముదణము వస్తుష్ప 
విషయమున కొంత మెరుగైనను అచ్చువిషయమున తరు గ్రైనది, ఇది మూడిండ్ల 
పిల్లి కూనయై మూడు (పైస్సులు మారినది, మొదటి యారుఫారములొక (పెస్సులో, 
తరువాతి నాలుగు ఫారములు ఇంకొక (పెస్ఫులో, కడమ ఫారములు మరొక 
(పెస్ఫులో అవ్చైనవి. ము(ద్రణము 1977 జనవరిలో (ప్రారంభమై 1978జులై లో, 
ముగిసినది. గజగర్భమువలె దీర్చముగా సొగినదీ ముుదణకళ. దానికితోడు 
రెండుతీరుల కాగితమైనది. అచ్చుపోతల వై విధ్యముతో వర్ణళబలితమై కాగిత 
రంగుల భేదముతో గంగాయమునల కూడలియైనది. సరస్వతి యంతర్లీ న మెనది, 
తలపాగా, ఇన్షర్టు వేసికట్టిన బిళ్ళగోచి దోవతి, కోటు, నెక్ మైల వేషపు (పటిమ 
ఉద్యో గివలెనో; జుంపాలు, గల్ముభీలు, హ స్పిపాదముల పాంటు, బొమ్మల 

బుష్కోటు ధరించు స్వతం(త్రదేశపు యువకునివలెనో కనువిందుగాసున్నది. 

ఈ ముదణమునకు (పభుత్యమువారు కొంత అర్జికసహాయము గావించినారు. 
ముఖ్యముగా నాటి విద్యాశాభామాత్యులు (శ్రీ మండలి వెంక టకృష్ణారావుగారు, 
విద్యాశాఖ కార్యదర్శి (క్రీ సి, శ్రినివాసశా స్ర్రీగారు నా కృతజ్ఞతలకు పా(శ్రులు. 
తక్కువ వెలకు కౌగితమిప్పించిన కేంద(ప్రభుత్యము వారికి కృతజ్ఞుడను. 

శం ౧జాం౦ ల 

కొళయుక్సి ఆషాఢపూర్లిమ ' "em 
2047-1870 వీ. రావురాజ 



విషయ సూచిక 

౧. (పవేశిక bu 

నిర్వచనము ౧-౧౦, జానపద విజ్ఞానము Peer జానపద 

గేయలక్షణము. ఉత్స త్తి = కోనపదగేయ లక్షణములు 

రతర (ప్రమేయము ౩౦-౩౫, జోనపదగేయ వ్ర పిక్ శం ౪.౨1 

అనాదరణము ౪౨-౪౬, శిషసాహీత్యమున గేయముల (పసి 

౪౬-౫౯, జానపద చిజ్ఞానమును గూర్చిన క్రృషి'౬ఒం౦-౭౬. 

౨. పౌరాణిక గేయములు ౭౭౫౧౭౬. 

రామాయణ సంబంధములు ౭రా-౧౨౬ 

; సూక్ష్మరామాయణము ౮౨, రామకథా సుధార్హవము రా౨-రాతి, 

కుశలవ కుచ్చలచరి(త్ర౮ా౭_రారా, శారదరాదాయణము భారా_లా౯ా? 

లంకయాగము ౮క౯ా_౯౨, పెంక్లి.శాంత-అడ విగోవిందనామాలు 
కా౨_౯౭,పుత్ర కా మేష్టి ప స సన కాకా_౧౦౦, 

లక్ష్రణమూర్చ ౧౦౦-౧౦౨, గుహభరతుల _అగ్ని_ (పవేళమ్లు 

౧౦౨, ఆలా ఇకము ౧౦౨-౧౦౩, ఊర్మిళాదేవి నిిద్దళ” 

౧౦8-౧౦౮, 'భక్షణదేవరనవ్వగ ౧౦౮-౧౧౩, సుందరకాండ 

సదము ౧౧౩౭-౧౧౪౩ చేపూరి బతుకమ్మ కుళఠలవపాట, 

కుళలాయకము, కుశలవుల యుద్గము, కుశలవకుచ్చుల చరిత్రము 

౧౧౪-౧౧౮ .శతక్రంఠరామాయణముగింర౧౧౯+సీకాకల్యాణము 

౧౧౯.౧౨౩, స్రీహాదేవి యానవాలో(గ౨ర-౧౨-} కోవెల 

. రాయబారము ౧౨౨౫ “సీతమ్మ దా మాయలేడి 

పాట ౧౨౨_౧-౨౬, 

భారత సంబంధములు ౧౨౬-౧౪౫౨ 

' నలచరిత్రపదము ౧౨౭-౧౨౮ దేవయాని చరిత్రము ౧౨౯, 
స్తుభ(ద్రాకల్యాణము ౧౩౦-౧౩౧ గయోపాఖ్యానముం౭౧.. ౩౪౧ 

నా పనిని స్యట్సు 

కహ ౧౩౪-౧౩౭౩ పండు పాట ౧౩౩-౧౩౮, 
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శశిరేఖా పరిణయము ౧౭౮౧౩౯, శశిరేఖా పరిణయము-- 

(బతుకమ్మ పాట ౧౩౯, సావి | త్రీ-[బతుకమ్మ పాట ౧౭౯-౧౪౦, 

విరాట సర్వము_జంగం కథ ౫౪౦, విరాట పర్వము--పదము 

౧౪౧, విరాట పర్వాంతర్లత కీచకవధ ౧౪౧, భగవద్గీత-కథా' 

గీతము ౧౪౧.౧౪౨ 

భాగవత సంబంధములు ౧౪౨-౧౬౮ 

(సహ్లాదచరి(త్రము--పదము ౧౪౪, వామన విజయము ౧౪౪-౧౪౬ 

వామనచరి'తము పాట ౧౪౬-౧౪౭, ఆంబరీషోపాభ్యానము 

౧౪౭ ౧౪౮ గజేం(ద్రమోక్షము ౧౪౮, శ్రీకృుషజననము-లాలి 

పాట ౧౪౮-౧౫౦, కాళింగమడుగుపాట ౧౫౦._.౧౫౧, (శ్రీకృష్ణుని 

చబ్దులు ౧౫.౨, బాల కృష్ణలీలలు ౧౫౨-౧౫౩, గుమ్మడుపాట 

౧౫౩-౧౫౪౩ యశోదకొంగపాట ౧౫౪-౧౫౫, గోపికా స్త్రీల 

జల (క్రీడలు ౧౫౫-౧౫౭, రుక్కి౭ీ కాల్యాణము- (బతుకమ్మ పాట 

౧౫౬ చిలుక రాయబారము ౧౫౭, సత్యభామ సరసము ౧౫౮, 

రుక్మిణీ దేవి ముచ్చట ౧౫౮-౧౬౦ రుక్మిణీదేవి సీమంతము 

౧౬౦.౧౬౧, ఉషాస్వప్నము ౧౬౧-౧౬౨, (భమరగీతలు 
Bh) 

౧౬౨-౧౬౭, కుచేలో పాఖ్యా నము ౧౬౭-౧౬౮. 

ఇతరములు ౧౬రా౧౭౬ 

సత్యహరిశ్చం(ద్ర_బతుకమ్మ పాట ౧౬౮-౧౬౯, చం(ద్రమతీ 

దేవి-(బ్రతుకమ్మ పాట ౧౬౯, అనుసూయాదేవి (బ్రతుకమ్మ పాట 
2 ౧౬కా౧౭౦ దత్తా(త్రేయ జననము ౧౭౦, గోపు పాట ౧౭౦. 

va ౧౭౨; పారుజాతపల్ల పి ౧౭౫-౧౭౪} 

౩, చారిత్రక గేయములు ౧౭౭=౨౩౭౦౧౦ 
పలనాటి వీరుల చరితలు ౧౮౦.౧౯౧, బాలచంద్రుని యుద్దము 
౧౯౧-౧౯౯, కోళ్ళ పొట్లాటి-గోపు యుద్దము, కన్నమనేని 

యుద్ధము ౨౦౦-౨౦౯, గురిజాల యుద్దము ౨౦౯-౨౧౪, ఎవడును నా నాకాజుల్య స 

“ అలరాజు రాయబచారముf౨౧౪.__ం౨౧౮ కల్లు[పతిష, బాలునియుదము ఆ టా నో ట్. అ ౪ 

పూర్వభాగము ౨౧౮ రపురుషుల మహిమ ౨౧౮-౨౨౦, 
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కొమ్మరాజు యుద్దము ౨౨౦-౨౨౩౭, (బహ్మనాయుని విరుగు 

వతం తత టమకహాశన కమం కుమార రాముని 
కథ ౨౪౦.౨౪౧౩ వీరభద్రారెడ్డి గేయము ౨ ౨౪౧.౨౪౨, (శ్రీకృష్ణ 

దేవరాయల ఉప(థుతి ౨౪౨-౨౪౩, సర్వాయి పాపని కథ 

౨౪౩-౨౫౦, దేశింగురాజుకథ రం ౨== ౨౫ లా బొబ్బిలి కథ 

౨౫౮-౨౬౬, పెద్దాపురము కోడిపందెముల పాట కాకా 

౨౭8, అల్టూర్ Seuss కథ ౨౭౩-౨౭౫ సదాశివరెడ్డి 

కథళో౭౫-౨రాళ, బంగారు తిమ్మరాజు కథ ౨౮౪౨౨౯౧, 

ఆరెమరారీల కథ ౨౯౧-౨౯౫, బలూరి కొండ(లాయుని కథ 

కాక కారా, 

౪, మతసంబంధ గేయములు ఇ0౧ఇ౭౮౧ 
శైవమత సంబంధములు ౩౨౨-౩౦౬ 

దక్షుని యజ్ఞము wr ౩౧౧, గంగా వివాహము ౩౧౧-౩౨౩, 

సవతుల కయ్యము ౩౨8 ౩.౨౫. లక్ష్మీపార్వతుల సంనాదము 

౩౨౬౫ (తిప్పెరాసుర సంహారము 8౨౬.--౭8.౨౭,సురాభాం దేశ్వ్యరము 

౩౨౭-౩౨౬౯౪మౌర్శ ౦ డేయునిజననము 3౨౯-౩౩౧; కీయాళమహో 

రాజు చరీ(త్రము-జంగంకథ ౩౩౧-౩౭౩౪, (శ్రీయాళరాజు చరి(త్ర- 

పదము ౩౩౪-౩౭౩౫ భల్లాణరాయకథ ౩8౬-౩౪౦; తెప్పోత్సవ 

వోడపాట 38౪౧-౩౪౩౪ కొమిరెల్లి మల్లన్నకథ ౭౩౪౭-8౪౮. 

వెషన మతసంబంధములు ౩౪౮-౩౫౨ 

వరదరాజు పెండ్లి పాట ౩౫౨-౩౫౪, శ్రీ) ఆండాశ్ చరీ(త్రము_ 

శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము ౩౫౪-౩౬౨, తీరుమం[తము పొట 

3౬=._0౦- ౩8౬.౨, లకీ దేవి వర్ణనము 8౬..౨, దళావతారములపొట 

౩౬.౨- ౩౬౩ (శీ లక్ష్మీదేవి సోగటాలాట 9౬.౩, వెంక చేశ్వరుల 

వేట ౩౬-౩8-౩౬౫, చెలచీత కథ ౩౬.౫.౩౬౭, సవతులక య్యము 

౩౬-౭౪ పహ్లాదచరి(త్రము ౩౬-౭౩ ఏ కౌదశీమా హాత్మ ము. రుక్మాంగద 

మహారాజుకథ ౩౬౭-౩౬౯5 చిన్నమ్మ కథ ౩౬౯-౩౭౩౩ 

వరాహావతార చరిత్రము ౩౭౩-౩6౭? ఆళువందారు ఉయ్యాలపాట 

కి౭లాకిరాగ, 
“శ 

౫ పారమార్థిక గేయములు కరా౨- ౪౬కొా 

భక్తి గేయములు 8౮౩-౪౧౮ 

భ(ద్రాచల రామదాసు కీర్తనలు కిరాజకాకికొఐ, భగవన్నామ 

సంకీర్రనలు కికొఎకాకికాక? (శ్రీకై లభ్రమరాంవికొష్టకము కిక? 
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ఈ యా(త్రలందు పడరాని పాట్లు పడవలసివచ్చినది. అసలే తెలంగాణము 

వెనుకబడిన (పదేశము.(ప్రయాణసౌకర్యములు పల్లెలందు లేనేలేవు. పెక్టుమారులు 

పదయా(త్రలు తప్పవయ్యెను. బిండి ప్రయాణము రాళ్ళరప్పల బాటలందును, 

ఎగుడుదిగుడులందును కాలి నడకకన్న కష్టముగా తోచెడిది. కొన్ని చోటుల 

భయమువలనను మరికొన్ని తావుల సిగ్గువలనను పల్లీయులు పాటలు పాడెడువారు 

కారు, వారినెంతయో బతిమాలవలసి వచ్చెడిది. వారు పనిపాటలందు నిమగ్నులై 

పాడుచున్న ప్పుడు ఒకప్పుడు వారి కంటబడ కుండ దాగియుండియు, మరొకప్పుడు 

వారి యెదుటనుండియు తొందరగా (వాసికొనుచుండెడివాడను, ఒక (గామమున 

'సీకరించిన పాటలు మరియొక (గ్రామమున నేను పాడి వినిపించి యచటీవారి 

కుత్నాహము కల్పించి వారిచే (కొ త్తపాటలు పాడించి (వాసికొంటిని. కొన్ని 

(ప్రదేశములకు రేడియో సెట్టునుకూడ వెంట నిడుకొనిపోయి ఆలిండియా రేడియో 

వారు (ప్రసారము చేయు పాటల నాయా (గ్రామీణులకు వినిపించి మీపొటలు కూడ 

రేడియోలో ఇచేవిధముగా పాడుదురని వారిని బులిపించి, ఆస చూపించి పొటలు 

పొడించితిని, కొందరికి (పాతగుడ్డ లిచ్చి, కొందరికి పొగాకు చుట్టలనిచ్చి, 

మరికొందరికి కల్లు-పోయించి, ఇంకకొందరికి 'పై కమిచ్చి పాటలు పొడించితిని. 

పాటలు సేకరించుటకు కొన్నిచోట్ల అన్యాయమునకుగూడ ఒడికట్టితిని. చేసిన 

పాపము చెప్పుకొనిన పోవునందురు-కొన్ని (గ్రామముల పల్లీయులు బతిమాలినను, 

ఏమిచ్చినను పాడనివారిని గ్రామాధికారులచేతను, పోలీసులచేతను బలవంతముగా 

పట్టితెప్పించి - కొట్టించి కూడ -- పాటలు పొడించితిని. (వాసికొన్న తరువాత . 

నేను చేసిన యన్యాయమున కేడ్చువచ్చెడిది.అటుతరువాత ,వారి యిండ్లకు పోయి 

క్షాపణము వేడుకొని చేతనైన యుపకృతి చేసితిని. నా యదృష్టవళమున నా 
సహాధ్యాయులై న మితులెందరో ఆయా జిల్లాలయందు రెవిన్యూపోలీసుశా ఖలం 

దున్నతోద్యోగులుగా నున్నవారందరును నాకు తోడ్పడిరి. (గ్రామాధికారులు 

ఆయా పాఠశాలలందు పనిచేయు ఉపాధ్యాయ వర్గము, మిత్రులు, బంధువులు, 

ఎందరో తో డ్భడిరి. పోవుటకు వీలుకాని చోట్ల కుత్తరములు (వాసి మి(తులవలన 

గేయములు సేకరంచుకొంటిని. నేను సేకరించిన గేయములను (ప్రత్యేక 

సంపుటములుగా (పకటింపగలను. అప్పు డేగేయ మెచ్చట సేకరించినది, 

ఎవరు పాడినది,ఏఎవరెవరు నాకు తోడ్పడినది విపులముగా మనవి చేసికొందును* 

డానసదగాయకభికుకులు Professionals మౌ (తము కోరినంతనే పాడి 
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వినిపించడువారు, వారికి కావలసినది పిడికెడు బిచ్చము, కల్లునీళ్ళకు కావలసిన 

రాగి డబ్బులు, (ప్రాత వస్త్రములు. నా యీవివలన వారి జోలెలు నిండకున్నను 

తమ యెదలం దూరిన యమృతవాక్కులతో నా పాటల జోలెను మా(తము' 

పూటిగా నింపినారీ యల్పసంతోమలు. కాని వీరీతో గొప్ప తిప్పలు పడవలసి 

వచ్చినది. తమ ఫొటోలు తీయనిచ్చెడివారుకారీ దరి(ద్రనారాయణులు, ఫొటో 

తీసినచో ఒడలు చిక్కిపోవుననియు, కంఠమాధుర్యము చెడిపోవుననియు 

వీరి నమ్మకము. ఐనను పడరాని పాట్లుబడి వోర్ బొమ్మలు తీయించినాను. 

అముదితములగు పల్నాటివీరులకథలు మున్నగువానిని మద్రాసు (ప్రా. ప్ప, 

భాండాగారమున చదివి నోట్సు (వాసికొంటిని, ఆయా చారిత్రక విశేషములను 

శాసనములను శ్రీ మల్ల ౦పల్లి సోమశేఖరశర్మగారి చలన నెరింగితిని. నాకన్న 

పూర్వ మీరంగమున కృషిచేసినవారి [వాత లన్నియు చదివినాను. ఇంత కష్టము 

పడినందులకు నాకత్యంతసంతోషమును కూర్చున దేమన ఈ రంగమున 
చెప్పుకొనదగినంత కృషి చేసినవారిలో నేనే [పథముడను. ఈనా కృషి 

జనాదరణము గాంచి మరి కొందరు పరిశోధకు లీమాగ్గమున పరిశ్రమించినచో 

నేను ధన్యుడ నగుదును. 

మన భాషాసారస్వతముల యారంభస్థితిని (క్రమపరిణామమును గూర్చి 

ఇప్పుడిప్పుడే వరిశోధనములు జరుగుచున్నవి. కేవలము శిష్ట సాహిత్యమునే 

యాధారముగా చేసికొని ఇట్టి పరశోధనలకు పూనుకొనుట నేలవిడిచిన సామగును. 

జానపదుల భాషాసారోస్వతములను బాగుగా పరిశీలించినచో మన యారంభిస్థితి 

కొంతకుకొంత తప్పక గోచరించును. జానపదసాహిత్యము శిష్టసాహితీ 

సౌధమునకు పునాదివంటిది. ఈనాడీ రెండింటియందును ఒకదాని (ప్రభావము 

మరియొకదానిపై నున్నట్లు స్పష్టముగా కాననగును. వాజ్మియారంభమునకు 

జానపదుల మనోభావములును తొలి నుడుగులును ఆధారమైనటులే శప 

వాజ్మయనున గల నానా(ప్రసిద్దపురాబేతిహాస(ప్రబంధముల కథలు, భావములు 

నేడు (పచారమందున్న గేయములందు కనబడు చున్న పి. శీష్టక పుల రిచనములు 

మహానదుల వంటివై న జానపదులగేయములు సెలయేరులపంటివి. రెండింటను 

జలము సమానము. జలమొక్క టే వివిధరూపములతో భాసించినట్లుగా, 
విశ్వజనీనమైన వస్తువు, భావములు, ఉపమానములు మున్నగునవి కెండింటను 

సమానముగా గోచరంచినట్లు భావింపవలయును, ఆయా(పకరణములందు. 
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(ప్రత్యేకముగా పౌ రాణికగేయములందు-శిష్టసాహిత్యము జానపదసాహిత్యము 

ఒకదానిని వేరొకటి ఏతీరుగా (ప్రభావిత మొనర్చెనో పేర్కొని యున్నాను. 

లబ్రగేయసారస్వతమంతటిని-అనగా నాకు దొరికిన ము(ద్రిత గేయములు, 

అము' దిత గేయములు మున్నగువానిని పరిశోధనాసౌలభ్యమునకైకొన్ని వర్గములుగా 
విభజించితిని విషయవిభజనమున కై ఏయొక పద్ధతి నవలంబించినను, అది 

సమ,గము కాజాలదు జానపదగేయముల నన్నింటిని రెండు మూడు తీరులుగా 

వర్లీకలంపవచ్చును. ఒక విధముగా నీగేయసంపట నంతటిని నాల్గు బృహ 

ద్భాగములుగా విడదీయవచ్చును. 1. బాలబాలికా సాహిత్యము,2. స్రీ సాహిత్యము, 

8. పురుష సంబంధి సాహిత్యము, 4. ప్రీ పరుషోభయసంబంధము, కాని యిట్టి 

విభజనమున వరిశోధనమునకు కావలసినంత సౌకర్యము లభించుట యటుంచి 

కొంత క్లిష్టత కూడ ఏర్పడును. ఇక గేయములందలి వస్తువునుబట్టి విభజన 

మొనర్చినచో 1. పౌరాణికములు - తద్భేదములు. 2. చారి(త్రకములు - 

ఆస్పషచారి(త్రకములు 8. మత సంబంధములు. 4. వేదాంత సంబంధములు 

5. సాంఘికములు మున్నగు వర్గము లేర్పడును. ఇటులై నను కొన్నిగేయములీ 

విభజనమున కందజాలవు. ఇక మూడవ పద్ధతి రసానుగుణముగా 

విభజించుట. శిష్ట సాహిత్యమున త _త్తద్రస్మపధానములుగా కావ్యము లున్నటులే 

జానపదగేయములు కూడ నాయా రసములకు సంబంధించినవి కలవు, ఈ 

గేయములంద ధీకభాగము శృంగార, వీర,కరుణ, ఆద్భుత, హాస్య, రసములందు 

విభ_్తమెనను మరికొన్ని గేయములు మిగిలిపోవును. క నుక మొదటనే ఏ 

యొక పద్దతి నవలంబించినను సమ|గ్రవిభజనము జరుగటోదని మనవి చేసితిని, 

పరిశోధనాసౌలభ్యమునకై పైన పేర్ణాన్న మూడు పద్దతుల నవలంబించినచో 

జానపదగేయసంపంద నంతటిని సమ(గముగా విభజింపవచ్చును. 

ఆలంబనము ననుసరించి విభజించినచో 1. బాలబాలికా గేయములు 2. స్రీ లపాటలు 

8. (శామికగేయములును; వస్తువు ననుసరించి విభజించినచో 1.పౌరాణికములు, 
న. చార్మిత్రకములు, 8. మతసంబంధములు 4, పారమార్థికములును ; రసము 

ననుసరించి విభజించినచో 1. శృంగార ౨. అద్భుత, ఏ. కరుణ, 4. హాస్యరస 

సంబంధములును; ఈ విధముగా పదునొకండు విభేదము లేర్పడును* ఈ విభాగముల 

విమర్శనముతో పాటు జానపదగేయముల యుత్పత్తి, వాని లక్షణము జానపద 
గేయముల (ప్రశస్తి, పూర్వసాహీత్యమున వాని (ప్రస క్తి, జానపదగేయములను 



గ్రా 

గూర్చిన కృషి మున్నగునవి చర్చింపవలసి యుండును.జానపదగేయములందలి 

భాషాసారస్వత విషయములు (ప్రత్యేకముగా పరిశీలింపదగినవి. అటులే జానపద 

గేయములందు కిననగు సాంఘిక విషయములుకూడ కనుగొనుట యావశ్యకము. 

మకయును జానపదగేయములు పాడుచు విచ్చమెత్తైడు గాయకభికుకులను 

గూర్చియు? జానపదగేయములను పాడునట్టి పద్ధతిని గూ ర్పియు పరశీలింపనగును, 

కనుక పరిశోధన కనుకూలముగా నా యా (ప్రకరణము లీవిధముగా విభజింప 

నైనవి, 1. ప్రథమ (ప్రకరణమున జానపదగేయముల పొట్టు పూర్వములు, వాని 

వ్యా ప్తివాని లక్షణము,పూర్వసాహిత్యమున వాని (ప్రస క్తి జానపదగేయములను 

గూర్చిన కృషి మున్నగు విషయము లుండును, అటుతరువాత (పకరణములు 

ఎ. పొరాణీకములు, 8. చారిత్రకముల్కు 4. మతసంబంధములు, 5 పారమార్థిక 

ములు, 0, ప్రీలపాటలు, 7.(శామిక గేయములు, రీ.పిల్లల పాటలు, శీ.శృంగార 

గేయములు, 10. అద్భుత గేయములు, 11.కరుణ, 1సుహాస్య సంబంధములు, 

18.జానపదగేయములందలి భాషాసారస్వతవిషయములు, 14.జానపదగేయము 
లందలి సాంఘీక విషయములు? 15.జానపదగాయకులు, 16 జానపదగేయముల 

వరుసలు, ఈ విధముగా మొత్తము 16 (ప్రకరణము లేర్పడినవి. జానపద 

గాయకులను గూర్చి [నొసిన (ప్రకరణమున నాకు లభించిన గాయక భికుక.ల 

ఛాయాచి(త్రములుకూ డ చేర్చినాను, ఉపసంహారముగా నాలుగు మాటలు (వాన 

చిట్టచివరన నాకు తోడ్చడిన (గంథముల పట్టికను మరియు అను[క్రమణికను 

ఇచ్చియున్నాను, 

డాక్ట రేటు పట్టము కొరకు సాగించిన ఈ సరళోధనమున కవగౌశము 
కల్పించినవారు డా. సూరి భగవంతంగారు. డా. భగవంతంగారికి పూర్వము 

కూడ మా విశ్వవిద్యాలయమున తెలుగులో పరిశోధనము చేయుట కిష్టమున్న వారు 
దరఖాస్తులు పెట్టుకొనవచ్చునన్న నియమముండెడిదేకాని పరిశోధనము చేయుట 

కనుమతి లభించెడిదికాదు, విశ్వవీద్యాలయమువారి నియమము ననుసరించి 

రెండుసొరులు దరఖాస్తు పెట్టుకొన్న ను నాకవకాశము లభించలేదు డా.భగదవంతం౦ 

గారు విశ్వవిద్యాలయోపాధ్యకులైన తరువాతనే తెలుగులోకూడ పరిళోధనము 
' చేయుట కవకాశము కల్పించినారు. ఆ యవకాశమును వినియోగించుకొన్న 
వారిలో నేను (ప్రథముడను. వారి చొరవతో మా తెలుగుశాఖ పరిశోధనాపుష్త మైనది 
వారికి నేనెంతయు కృతజ్ఞుడను- 



ర్రి 

నా వరికోధనమునకు దర్శకులై, నాజీవితమునకు మార్గదర్శకుక్టి 

శిష్యవాత్సల్యము మూర్తీభవించిన మద్గురురువర్యులు ఆచార్య (శ్రీ ఖండవ, 

లక్ష్మీరంజనం గాఏకి నతులు, 

నిండు మనంటు నవ్యనవనీతస మానము పల్కు. చం(దమో 

మండల మండ నార్హము సుమ్మదవతుల్యము చేత; విపులం 

దుండడు మా గురున్ (తికరణోపమితిన్ (ప్రతిసేయ శిష్యులం 

దుండడు నన్ను బోలు మరియొక్కడు రాజకమారమండలిన్. 

ఈ (గంథమును ము[దించుటకును, పరీక్షకుల యభీప్రాయము. 

(పకటించుకొనుటకును అనుమతి నొసంగిన మా విశ్వవిద్యాలయో పాధ్యకుల/ 

శ్రీ డి. ఎస్. రెడ్డిగాంకిని, శాణోపలములవంటి పరీక్షకులై న (శ్రీ ఖండవః 

లక్ష్మీరంజనం, శ్రీ గంటి జోగిసోమయాజులు, శ్రీ నిడుదవోలు వెంకటరా; 

గారలకును నా నమోవాకములు. 
నా వరిశోధన మంతయు నొకయెత్తు, చేసిన పరికోధనాఫలితము నీ విధము? 
(పకటించుకొనుట ఇంకొకయెత్తు. పరిశళోధనమున కెంత (శ్రమపడితిన్ 
(పచురణమున కంతకన్న నెక్కుడు కష్టపడితిని. నా (గంథమును చూచి మెచి 

నన్ను (పోత్సహించు నుద్దేశముతో హైద్రాబాదు (ప్రభుత్వ ముఖ్యామాత్యుః¢ 

(శ్రీ బూర్గుల రామకృష్ణరావుగారు ఈ (గథంమునే కాక నేను సేకరించిన తెలంగా 

జానపదగేయము లన్నింటిని (పభుత్యపకమున ము(ద్రించుటకు నిశ్చయించి! 

ఈ యత్నమున నాకు తోడ్పడినవారిలో (శ్రీ కాళోజి నారాయణరావుగారున 
శ్రీ కపిల కాశీపతిగారును ముఖ్యులు. కాని ఇంతలో ఆం(ధ్ర(ప్రదేశ మవతరిం। 

కాల మాసన్న మైనది.(ప్రభుత్వమే మారిపోవుచున్న సమయమున నిట్టి నిశ్సాయవ 

ఫలవంతమగునో కాదో యని శ్రీ బూర్గుల రామకృష్ణరావు గారు, (గంథము(ద్రణ; 

హైద్రాబాదు (ప్రభుత్వము వారెట్టి నిజంధనలు లేకుండ నా.కైదువేల రూపాయ; 

సహాయముగా నిచ్చుట కుత్త రువు చేసిరి. ఉత్తరువైన మరునాడు హై(ద్రాబాః 

(పభుత్వము మారిపోయి ఆం(ధ(పదేశ (పభుత్యమవతరించినది. కొంతకాలవ 

తరువాత హైద్రాబాదు (ప్రభుత్వాజ్ఞను మన్నించి ఆం(ధ్ర(ప్రదేశ (ప్రభుత్వమువా। 

నాక్రైదువేల రూపాయ లిచ్చుటకు సమ్మతించిరి, మొదట రూ. 2500 ఇచ్చుటకు; 
అవ్చైన పిదప (ప్రభుత్వమునకు నూరు |ప్రతు లిచ్చినచో కడమ రూ. 25( 

ఇచ్చుటకును అంగీకరించిరి, పూర్వపు హైద్రాబాదు (ప్రభుత్వపు వాగ్దానము! 
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మన్నించీ ఈ సాహాయ్య మొనర్చిన ఆం(ధ(ప్రదేశ (వభుత్వమువాంకిని 

ముఖ్యముగా గాః డా॥ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారికిని (నాటి ఆర్థికమంత్రి, 

విద్యాశాఖామాళ్యులు * ॥ శ్రీ ఎస్.బి.పి. పట్టాభిరామారావు గారికిని, కృతజ్ఞతలు. 

(పభుత్వము చేయూత నీయకున్నచో ఈ (గంథమును నాకై నేను (ప్రస్తుతము 

(పచురించుకొ నెడు వాడను గాను. 

ఈ (గంథమునకు నూరు రీముల కాగితమును సరసమగు ధరకిప్పించిన 

సిర్పూరు పేపరుమిల్చు యజమానులగు బిర్లా సోదరులకును వారి ఆఫీసు 

మేనేజరు (శ్రీ) భండారి గారికిని మిక్కిలి కృతజ్ఞుడను. 

(గంథ మచ్చగునపుడు స్థాలిత్యములను తొలగించి దిద్ది కీ. 

పాదులు (శ్రీమదాచార్యరఘునాథచక్రవగారికి (ప్రజతులు. 

లన్ మద్దురు 

(ప్రతిశీర్లి కకు కావలసిన చి(తములను సిద్దమొనర్చి ఈ [గంథమున 

కుచితమగు వన్నెచిన్నెలు దిద్దిన నా మిోతులు కళాకారులు (శ్రీ మడిసడగ 

బలరామాచార్యులకు నమస్సులు* 

పడానుుక్రమణికను సిద్ధ మొనర్చిన మి(తులు నాగభూషణ శర్మ,సు.పసన్న 

రామకోటిళాస్త్రి గారలకు కృతజ్ఞుడను, 

రింశీఎ08న 

నారాయణ గూడ రచయిత 

హైదాిబాదు 

9.12.1938 



ద్వితీయ ము. దణ పిర్రిర్ర 

ఈ (గంథము _పథమము[దణమై రెండు దళాబ్దములు గడచినవి. ఈ 

యిరువదేండ్లలో తెలుగు జానపదసాహీత్యమును గూర్చిన పరిశ్రమ మరికొంత 

జరిగినది, ఆనాడీ విషయము పై పరిశోధనమున కనుమతి పొందు'టే గగనమైనది. 
ఈనాడు తెలుగుదేశమందలి ) వివిధవిశ్వవిద్యాలయములయందే కాక రాష్ట్రము 

బయటను జానపదవాజ్మయాధ్యయనము సరిశోధనము చెప్పుకొనదగినంతగా 
సాగుచున్నది. ముందుముందింకను ఈ రంగమున విశేషకృషి జరుగగలదను 
ఆశయున్నది, ఆయాశయే ఈ ద్యితీయము[,ద్రణకు (పోత్సాహకారియైనది. ద్వితీయ 

ముదణమున అవసరమనుకొన్న మార్పులు కూర్చులు కొన్ని చేసినాను. జానపద 

విజ్ఞానమందలి వివిధశాఖల గూర్చియు, దాని దళాంకవిభజనపద్ధతి గూర్చియు, 

కడచిన యిరువదేండ్లలో ఈ రంగమున సొగిన కృషిని గూ ర్భీయు,కొన్నిత త్త్వము 

అందలి గూ ఢార్ధములగూర్చియు, జానపదగేయముల స్వరముల గూర్చియు 
కొంతవిషయ మధికముగా చేర్చినాను,.ఈ విధముగా ద్వితీయ ముద్రణము వస్తువు 
విషయమున కొంత మెరుగైనను అచ్చువిషయమున తరుగైెనది, ఇది మూడిండ్ల 
పిల్లి కూనయై మూడు (పెస్ఫులు మారినది, మొదటి యారుఫారములొక (పెన్సులో, 
తరువాతి నాలుగు ఫారములు ఇంకొక (పెస్పులో, కడమ ఫారములు మరొక 
(పెస్పులో అ చ్రైనవి. ము(ద్రణము 1977 జనవరిలో (ప్రారంభమై 1878జులై లో, 

ముగిసినది, గజగర్భమువలె దీర్చముగా సొగినదీ ముద్రణకళ. దానికితోడు 
రెండుశీరుల కాగితమైనది. అచ్చుపోతల వై విధ్యముతో వర్ణశబలితమై కాగితపు 
రంగుల భేదముతో గంగాయమునల కూడలియైనది* సరస్వతి యంతర్లీ న మైనది, 
తలపాగా, ఇన్లద్ద వేసికట్టిన బిళ్ళగోచి దోవతి, కోటు, నెక్'టెల వేషప్ప (బ్రిటిషు 

ఉద్యోగివలెనో; జుంపాలు, గల్ముభీలు, హస్పిపాదముల ల పాంటు, బొమ్మల 

బుష్కోటు ధరించు స్వత ౦ (త్ర దేశపు యవకునివలెనో క్రనువిందుగానున్నది, 

ఈ ము(దణమునకు (ప్రభుత్యమువారు కొంత ఆర్జికసహాయము గావించినాలు. 

ముఖ్యముగా నాటి విద్యాశాథామాత్యులు శ్రీ మండలి వెంకటకృష్ణారావుగారు, 

విద్యాశాఖ కార్యదర్శి (శ్రీ సి. శ్రీనివాసళా స్త్రీగారు నా కృతజ్ఞతలకు పా|త్రులు. 
తక్కువ వెలకు కొగితమిప్పించిన కేం[ద(ప్రభుత్వ్యము వారికి కృృతజ్ఞుడను. 

శాశం ౧కారం వి చేయుడు 

కాళయుక్తి ఆషాఢపూర్లిమ 

0071870 వీ, రావురాజి 



విషయ సూచిక 

2 (పవేశిక 
౧ ఆర 

నిర్వచనము ౧-౧౦, జానపద విజానము [౧౦-౧౬ జానపద 
నాం 

గేయలక్షణము. ఉత్పత్తి న. కోనపదగ్గేయ లక్షణములు" 

కదం ప్రమేయము ౩౦-౩౫, జోనవదగేయ (ప్రజ ఫి పి TE ఎ౪౨న్నీ 

అనాదరణము ౪౨-౪౬ శిష్టసాహీత్యమున గేయముల (పసి 

౪౬-౫౯, జొనపద విజ్ఞానమును గూర్చిన క్రుషి|౬౦-౭౬ 

౨. పొరాణిక గేయములు 8౭౫౧౭౬. 

రామాయణ సంబంధములు ౭రా౧౨౬ 

: సూక్ష్మరామాయణము ౮౨, రామకథా సుధార్ణవము ౮౨-౮8, 

కుశలవ కుచ్చులచరి[త్ర౮ా౩_౮౮,ళారదరావమాయణము ధారాలా౯ాః 

లంకయాగము రాకొ_౯ా౨, పెండ్రి.శాంత-అడవిగో విందనామాలు 

కొ౨-౯౭,పు(త కామేష్టి కా౭_౯ారా, పాతాళహోమము ౯౯-౧౦౦, 

లక్ష్కణమూర్భ ౧౦౦-౧౦౨), గుహభరతుల. _అగ్ని_ (పవేశమ్లు 

౧౦౨, [రామని వాలీ = ఇకము ౧౦౨-౧౦౩, హర్మిళాదేవి ని(ద్ర' 

అం౭-౧౦౮), సక్మణదేవరనవ్వూగ ౧౦౮-౧౧౩, సుందరకాండ 

పదము ౧౧౩-౧౧౪ వేపూరి బతుకమ్మ కుశలవసాట్క 

కుశలాయక ము, కుశలవుల యుద్ధము, కుశలవకుచ్చల చరి(తము 

ఉతకంల ల కత కంర రా మాయు త ముందల ౧౧౯సీతాకల్యాణము 

౧౧౯-౧౨౦, స్టీకాదేవి యానవాలో ౧౨౦-౧౩] కోవెల. 

రాయబారము ౧౨౨ సీత్రమ్మ నాల 

పాట ౧౨౨-౧౨౬. 

భారత సంబంధములు ౧౨౬-౧౪౨ 

నలచరి(త్రపదము ౧౨౭-౧౨౮ దేవయాని చరితము ౧౨౯, 

సుభ ద్రాక ల్యాణము ౧౩౦-౧౩౧ గయోపాఖ్యానముం౭౩౧-౩౪౧ 
లు. ల స కలక 2/౧ ఉల * నొయోసలకనకు నిను 

స్కరాజుజందము ౧౩౪-౧౩౭ పండు పాట ౧౩౭-౧౩౮, 
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శశిరేభా పరిణయము ౧౭౩౮-౧౭౬, శశిరేఖా పరిణయము 

(బతుకమ్మ పాట ౧౭౩౯, సావి(తీ-(బతుక మ పాట ౧౩౭౯-౧౪౧౨, 

విరాట పర్వము-జంగం కథ =౪౦, విరాట పర్యము--పదము 

౧౪౧, విరాట పర్వాంతర్లత కీచకవధ ౧౪౧, భగవద్గీత-కథా 

గీతము ౧౪౧.౧౪౨ 

భాగవత సంబంధములు ౧౪౨-౧౬టబా 

(పహ్హాదచరి(త్రము-పదము ౧౪౪, వామన విజయము ౧౪౪-౧౪౬. 

వామనచరి'తము పాట ౧౪౬-౧౪౭, | ఆంబిర్ షోపాఖ్యానము 

౧౪౭ ౧౪౮౫ గజేంద్రమోక్షము ౧౪౮), (శ్రీకుష్తజననము--లాలి 

పాట ౧౪౮-౧౫౦, కాళింగమడుగుపాట ౧౫౦_౧౫౧, శ్రీకృష్ణుని 

చల్దులు ౧౫౨, బాల కృష్ణలీలలు ౧౫౨-౧౫౩, గుమ్మడుపాట 

౧౫౭౩-౧౫౪, యళోదకెంగపాట ౧౫౪-౧౫౫, గోపికా ప్రీల 

~-' జల(క్రీడలు ౧౫౫-౧౫౭, రుక్మిణీ కొాల్యాణము- (బతుకమ్మ పాట 

ఎత చిలుక రాయబారము ౧౫౭, సత్యభామ సరసము ౧౫౮౫ 

రుక్మి ణీ దేవి ముచ్చట ౧౫ర్హా౧౬౦౫: రుక్కిణీ దేవి సీమంతము 

౧౬౦-౧౬౧. ఉషాస్వపష్నము ౧౬౧-౧౬౨, (భమరగీతలు 
క... 

౧౬౨-౧౬౭, కుచేలో పాఖ్యా నము ౧౬౭-౧౬౮. 

ఇతరములు ౧౬లాా౧౭౬ 

సత్య హరిళ్చం (ద_(బకుకమ్మపాట ౧౬౮-౧౬౯, చం(దమతీ 

దేవి-(బతుకమ్మ పాట ౧౬౯, అనుసూయాదేవి (బ్రతుకమ్మ పాట 
ల ౧౬౯౧౭౦ దత్తాత్రేయ జననము ౧౭౦, గోవు పాట ౧౭౦. 

Vv ౧౭౨ ష్టారుజాతపల్ల వి (5౭౨-౭ 
న aad 

3, చారిత్రక "గేయములు ౧౭౭=౭౦౦ 

పలనాటి వీరుల చరితలు ౧౮౦.౧కా౧ బాలచంద్రుని యుద్దము 

౧౯౧-౧౯౯, కోళ్ళ పొట్లాట-గోపు యుద్ధము? కన్నమనేని 

యుద్దము ౨ం౦౫౨దకా, గురిజాల యుద్ధము ౨౦౯ా-౨౧౪, 

7 అలరాజు రాయబారము ౨౧౪_౨౧ల్లా కల్లు(ప్రతిష్ట, బాలునియుద్దము 
కంబు... 

-పూర్వాభానకు ౨౧ర్క, రపురుషుల మహిమ ౨౧౮-౨౨౦, 
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కొమ్మరాజు యుద్దము ౨౨౦-౨౨౩, (బిహ్మనాయుని విరుగు 

౨౨౩-౨౨౪, కొటమరాజుకథ కై హక కుమారరాముని 

కథ ౨౪౦౨౨౪౧౩ వీరభ (దా రెడ్డి గేయము ౨౪౧-౨౪౨, (శ్రీకృష్ణ 

దేవరాయల ఉనళుతి ౨౪౨-౨౪౩, సర్వాయి పాపని కథ 
౨౪౭8-౨౫౦, దేశింగురాజుకథ ౨౫౨-౨౫౮ బొబ్బిలి కథ అగో 

౨౫ ౮౨-౨౬౬, పెద్దాపురము కోడిపందెముల పాట రా 

౨౭8, అల్లూర పేశ్రారా రాడో కథ ౨౭౩౭---౨8౫ సదాశివ రెడ్డి 

కథళ్ర౭౫.౨లాళ, బంగారు తిమ్మరాజు కథ ౨౮౪౨౨౯౧, 

ఆరెమరారీల కథ ౨౯౧౨౯౫; బలూరి కొండ_లాయుని కథ 

౨దకాక=౨రాకా, 

౪, మతసంబంధ గేయములు కం౧ఇ౫౭౮ా౧ 

శైవమత సంబంధములు ౩౦౨- ౩౦౬ 

దత్తుని యజ్ఞము EE ౩౧౧, గంగా వివాహము ౩౧౧-౩౨౩, 

సవతుల కయ్యము" 38౨౩ : ౩8౨౫. లకీ పార్వతుల సంనొదము 

౨౬౫ (తీపురాసుర సంహారము ౩౨౬.--౭౨౭,సురాభాం డ్లేళ కరము 

8౨౭-౩౨౬౯, మార్గ_౦డేయునిజననము శ్రి౨౯-౩౩౧; (శీయాళమహో 

రాజు చరీ[తము-జంగంకథ 33౧-౭౩౩౪, (శ్రీయాళరాజు చరిత 

పదము ౩8౪-౩౭౫ భల్లాణరాయకథ ౩8౬-౭౪౦; తెప్పోత్సవ 

వోడపాట ౩౪౧-౩౪౩; కొమిరెల్లి మల్లన్నకథ ౭౩౪౩-౩౪౮, 

వై షప మతసంబంధములు ౩౪౮-౩౫౨ 

వరదరాజు పెండ్లి పాట 3%౨-8౫౪, థ్రీ అండాళ్ చరిత్రము_ 

శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము ౩౫౪-౩౬౦, తిరుమం(తము పాట 

3౬.౦- 3౬.౨, లక్ష్మీదేవి వర్ణనము 8౬౨, దశావతారములపాట 

ఇ౬.౨- 3౬.౩9 (శీ లక్ష్మీదేవి సోగటాలాట ౩౬కి, వెంక టేశ్వరుల 

వేట ౩౬౨-౩౬౫ చెతిచీత కథ ౩౬౫-౭౬౭, సవతులకయ్యము 

౩౬-౭౩ ప్రహ్లోదచరి(త్రము ౩౬.౭ పక్రాదశీమాహాత్య్యము. రుక్మాంగద ==” 
మహారాజుకథ ౩౬౭-౩౬౬౯, చిన్నమ్మ కథ ౩౬౯-౩౭౩; 

వరాహావతార చరిత్రము 8౭8-౩3౭౭? ఆళువందారు ఉయ్యాలపాట 

/ కి౭రెందిరాగి, 

౫, పారమార్థిక గేయములు ౩లాఎ౨ఎ౪౬ణొా. 

భక్తి గేయములు ౩౮౩-౪౦౮ 

భ(దాచల రామదాసు కీర్తనలు 3౮౬-౭౯౨, భగవన్నామ 

సంకీర్ధనలు ౩౯౨-౩౯౩ |శ్రీకై లభ్రమరాంబికొష్టకము ౩౯౩? 
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కాలేషామ స్తాన్ దేవుని కీర్తనలు ౩౯౪, రాపాకకవుల కీర్తనలు 
3౯ ౪--8౯౫౩రాకమచెర్ల వెంకటదాసు కీ రనలు కి౯ా౫, పుల్లమ 

రాజు అప్పలరాజు రామచం(దరాజుల కీర్తనలు ౭౯౫_౩౯౭; 

కోలాట కీర్తనలు 5౯౭౨3౩౨౯౯౩ మేలుకొలుపులు 5౯౯౪౨౬ 

మంగళహారతులు ౪౨౭-౪౧౮, 

వేదాంత సంబంధములు ౪ంరా-౪౪౨ 

సీతపాట ౪౧౩.౪౧౬, ఏగంటివారి వచనములు ౪౧౬-౪౧౯ 

వేమన తత్త్వము ౪౧౯-౪౨౦ నారాయణ శతకము ౪౨౦- 

౪౨౧ రామరామ శతకము ౪౨౨-౪౨౩, (శ్రీరామనామ 

మాహాత్మ్యము ౪౨౩-౪౨౪, నమశ్శివా యగేయామృతము ౪౨౪, 

(శ్రీరామగీత భల, వేదాంతకుచ్చెలకథ అఎయ౨ి౫యీ= ల ౨౬; వసిష్ట 

వాక్యములు ౪౨౬, పోతులూరి వీర(బహ్మం+నంజయ్య, సిద్దయ్య 

లింగావధూత, బాబదాసు తత్త్వములు ౪౨౬ ౩5౫ శుద్దనిర్గుణ 

త_త్తకక ందార్భ దరువులు ౪౩౬- ౪8క్కా తారకావృతసారము 

౪౩౯-౪౪౧ నేను సేకరించిన తత్త్వాలు ౪౪౧.౯౪౨, 

కర్మమార్గము ఇలం౨_౪౬డా 

సోమపాట ౪౪౪, నోములు [వతములు ౪౪౪-౪౪౬, (త్రినాథుని 

చరి(తపదము ౪౪౬౪౪౬౩ తులసీదళము పాట ౪౪౭-౪౪౮, 

(శావణ మంగళవారము శుక్రవారము పాటలు ౪౪౮-౪౫౧, 

మోచేటి పద్మము పాట ౪౫౧, కామేశ్వర్ పాటలు ౪౫౧-౪౫౬, 

చీక్కు_ళ్ళ గారి (వతము పాట ౪౫౬, చల్లచి_త్రనోము ౪౫౬ 

౪౫౭, ఏకాదశీ (వ్రతము పాట, ౪౫౭, బొడ్డమ్మ ్మ పాటలు ౪౫8 

ఇ౫౯ా, (బతుకమ్మ పాటలు ౪౫౯-౪౬౩. ఎల్ల ల్ల మ్మ (రేణుక ) 

కథ ౪౬౩-9౬౯ా, 

స్త్రిల పాటలు, ౪౭౦౨ ౪౯౩ 
లన పట కత ౪౭౨-౪౭౬, పెండ్రిపాటలు ౪౭౬- 

ఇ రాణి, సీతన_త్తవా రింటికి పంపుట, సీతసమ ర్త, పీత గడియ, 

సీతమ్మవారి వసంతము, సీతాదేవి వామనగుంటలాడుపాట ౪౮౫- 

౪౮౭, సుభ్రద్రసారె ౪లా౮ా-౪ల౯, అ_త్తకోడం(డ్ర ఆరళ్ళు 
ఇరారా౪కాక, 

(శామిక గేయములు ఇరా ౪౫౨౨ 

పడవ పాటలు ఇకా౫=౪కాశా రాట్నము పాటలు ౪కారా-౪కార్ర 
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విసురురాతి (తిరుగలి) పాటలు ౪౯౯-౫౦౧, రోకటి పాటలు 

౫ ౦౧-౫౧౪ , కషీవలుల( ఏతము, మోట: ఏరువాక ,పొలి) పాటలు 

౫౦౪-౫౧౨, కౌర్మికుల పాటలు ౫౧౨-౫౧౬, వృత్తుల పాటలు లల 

౫౧౯-౫౨౨. 

ట్రా ప్ల్లల పాటలు ౫౨౩-౫౫౦ 

పిల్లల కొ రకుద్దేశింపబడిన పొటలు ౫౨౫-౫౩౫, పిల్లలు తామే 

యల్లుకొన్న పాటలు, ఆటపాటలు ౫౩౫-౫౪౫: గేలిసేయు పాటలు 

౫౪౫-౫౯౭ ఇతరములు ౫౪౭౩-౫౫౦, 

sf 
జా, శృంగార గేయములు ౫౫౧-౫౮౦ 

పౌరాణిక గేయములు ౫౫౩-౫౫౭, చారి(త్రక గేయములు ౫౫౭. 

౫౫౮, కరుణర స గేయములు ౫౫౮-౫౫౯, అద్భుతరస గేయములు 

౫౫౯-౫౬౧. మతసంబంధ గేయములు ౫౬౧-౫౬౨, వెంకయ్య 

చం(ద్రమ్మ పాట ౫౬-౨-౫౬౪౩ చల్ మోహనరంగ పాట ౫౬౪- 

౫౬౬, సిరిసిరిమువ్వ పదము ౫౬౬-౫౬౭, గోంగూర పాట 
౫౬౭-౫౬౮ నారాయణమ్మ పాట ౫౬౮, దిండీపాట ౫౬౮-౫౬౯ 

దూడమ్మ పాట ౫౬౯-౫౭౦3 చందమామ, బంగారుమామ 

గుండ్లపల్లి గురివి, వలపు పాటలు,౫8౦-౫౬౫౩ కోలాట పాటలు 

౫౭౫-౫౭౮ కౌముని పాటలు ౫౭౮-౫౮౦, 

౧౦. అద్భుతరస గేయవులుం ౫౮౧-౬ ౨౦ 

౧0౧. 

బాలనాగమ్మకథ ౫౮౨-౫౯౨, కమ్మవారి పణతి పసల బాలరాజు 

కథ ౫౯౨౨-౫౯౬౪ గాంధారికథ ౫౯౭-౬౦౩, కాంభోజరాజుకథ 

౬౦౩.౬౧౦, ధర్మాంగద పాము పాటలు ౬౧౦-౬౧౭౩ బాలరాజు 

(బతుకమ్మ పాట ౬౧౭-౬౨౧. 

కరుణరస గేయములు ౬౨౧-౬౭౨ 

కన్యకామ్మవారి కథ ౬౨౩.౬౨౪, సారంగధర పాటలు ౬_౨౫- 

౬కర, కౌమమ్మ కథ ౬౭౦.౬౩౬ లక్ష్మమ్మ కథ ౬5౬.౬౪౦, 

సన్యాసమ్మకథ ౬౪౦-౬౭౪3 మండ పేట పొపమ్మ పేరంటాలమ్మ 

కథ ౬౪౪-౬౪౬ పేరటాం(డ్రకథలు ౬౪౬-౬. ౪౮ నల్ల తంగాళ్ 

కథ౬. ౪౮-౬౫౨ వీరరాజమ్మ కథ ౬౫౨-౬౫౭, ఎరుకల నాంచారి 

కథ ౬౨౫౭-౬౬౪ రాముల ము పాట ౬౬౫౬౭౨, 



౧౨. హాస్యపు పాటలు ౬౭౩-౬౯౦ 

౧౩, 

౧౪. 

జా 

=. 

ఎది 

పౌరాణీక, చారిత్రక. మత గేయములందున్న హాస్యము ౬౨౫ 

రాం, హాస్యానుకృతులు ౬రా౧ా౬ర౮ాక, వాకృమత్కృతి గల 

పాటలు ౬.౮ఏ=ాడ౬డజాల9 

భాషా సారస్వతములు ౬కా౧-౭౩౦ 

జానపదుల భాష ౬౯ా౧-౬౯౫ అన్య దేశములు ౬౯౫-౭౦౦ 

వ్యావహారికభాష ౭౦౦_౭౦౭, అలంకారములు ౭౦౭-౭౧౨ 

జాతీయములు నానుడులు? మారుమూల పదములు ౭౧౨-౭.౨౬, 

సామెతలు ౭_౨౬-౭5౦, 

సాంఘిక విషయములు ౭౩౧-౭౯౦ 

మతము ౭8౨-౭౩౬ యుద్ద విషయములు 83౬-౭౪౯ 

విశ్వాసములు; ఆచారములు ౭౪౯ా౭౫౮, తెగలు 2౫౯-౭౬౦, 

వృత్తులు: పరి(శ్రమలు, కళలు ౭౬౦-౭౬౪ వేషభూషణములు 

౭౬౪.౭౭౧. అలంకరణములు ౭౭౧-౭౭౪, వాద్యములు ౭౭౪- 

౭2౫, వినోదములు ౭౭౫ విజ్ఞానము ౭౮౧-౭౯౦. 

జాన్గవద గాయకులు దకకతడరోతలి 

పిచ్చుక గుంట్లు డకాళ=౭౯౭, శోరదకాం|డ్రు ౭౯క-౭౯౮, 

పీరముష్టివారు ౭కారా-౭౯ా౯ా, బవనీలు ఆజకాకాారాంం౧, వీరన్నల 

వారు రాం౧-ల౦ఎ౨,గొల్జి సుద్దులు రాం౨_౮౦౩ దాసరులు ౮౧౩ 

౮౦౫౩ జంగములు ౧౦౫-౮౦౭. 

జానపద గేయవుంల వరుసలు ర౮ాంలా-లా౭లా 

ఛందోవిశేషములు ౮౦౮-౮౧౨. (తి(శ, చతుర[శ,ఖండగతి, 

మి(శ్రగతి పాటలు ౮౧౨-౮౧౭, దరువులు ౮౧౭-౮౧౮, 

కీ శ్రనలు, పల్లవి, అను పల్లవి ౮౧౮-౮౨౧, వరుసల పట్టిక 

౮౨౨-౮౨౩, సంగీతము ౮౨౩-౮౨౬; కొన్ని గేయముల 

స్వరస్వరూపము ౮౨౬-౮౨౯,ాఅన్నమయ్య పాడిన దేశివరుసలు 
౮౨౯-౮౩ల్మా 

ఉపసంహోారవం రాకికొజరాళ౦ం 

తోడ్పడిన (గ్రంథములు పుత్రికలు 1-4 

కా 



హిహగయోః, నీపుజనపదౌ దేళవిషయా  తూపప ఇ అని పు 
జనపదములయందుండువార్తు జానపదులు. వారు పాడుకొనెడు పాటలు లేదా 

గేయములు జా పదగేయము అనబడును. వీనినే ఇంగ్రీషమలో Folk Songs 

అందురు. ఈపదము Volkslied అను జర్మన నుభాషాపదమున కనువాదము. 

Folk Songs “జానపదగేయములు, Folk Literature జానపదసాహిత్యము 

Eolk Lore జానపదవిజ్ఞానము అను మాటలన్నియు నా కబ్దభవముతే. | 

జి త్తరాహులగు భారతీయులుకూడ నీవిషయమును తెలుపుటకే 'తోకసాహిత్య' 

శబ్దములను వాడుచున్నారు. : జానపదులనగా మోటువారు, పల్లెటూరి 

అనాగరకులు, పామరులు, (పాకృతులు, ఆజ్ఞానులను నర్థము స్పురించునని 

యు... కొందరాం[ ధపండితు లీగేయములను ఈ సాహిత్యమును తమ యిష్టాను 

సాఠముగా వేరువేరు పేర్షతో పిలిచిరి. జానపదశబ్దము (పాకృతత్వమును 

సూచించునన్నచో దానికి పూర్తిగా విరుద్ధార్ధమిచ్చునట్టి [పయోగమును కలదు. 
“కృతయజ్ఞశ్చ మేధావీ బుధో జానపద శుచిః "1 అని వ్యాసులవారు జానపదులను 

యజ్ఞము చేసినవారితోడను పండితులతోడను సమానులనుగా న నొనర్చిరి. ఇక 

ఆ౭ధపండితులు, విమర్శకు లేయే పేరుల సీగేయములను నిర్వచించిరో 

ఆటుల నిర్వచించుటకు కారణము లేవో ఆయాపండితు లొనర్చిన నామకరణము 
లెంతవరకు సమంజసములై యున్నవో తెలిసికొని తరువాత సరియగు 

నామనిర్వచ నము చేయ యత్నింతము. శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనంగా రిట్టి 

వాజ్మ్యయమును (పజావాజ్యయ మనిరి. (పజలనగా పలెటూరివారు కాపచ్చును. 

పట్టణవాసులును కవచ్చును. విశేషించి పామరత్వదోషము Baie 
త శ్రీ తల్దావజ్ఞ్రల న కరశాస్రీ, అదిదయు 

స్ట క ని 

1. భారతము. కాం రక ఆ ౪౧ శో. కృత; స పాఠాంతరము అణ ఇ 



ఆని తెలుగు జానపద గేయసాహిత ము 

రామారావు (పభృతులు పదవాజ్మయమని పేర్కొానిరి.] జానపవగేయముల 

కున్న రెండుమూడు ముఖ్యలక్షణ ములలో నొకటియగు పదచ్చందస్సునె 

ప్రధానముగా గొని వారిట్టి నామకరణ మొనర్చియుంచురు. శ్రీ మల్చంపలి 
సోమశేఖరశర్మగారు అనాదృతవాజ్యయ “hs SEs Sos 
లాక్షణికు లిట్టి పాటలను తమ చెంతనున్న శిష్టసాహితీనిక షముల పై రాచి పనికి 

రానివని యనాదరణ సేయటవలనను, స్వయముగా శ్రీ శర్కగారికట్టి వాజ్మయము 

నెడగల యాదరముచేతను దానిని వారావిధముగా _పేర్కొ_నియుందురు. 
(శ్రీ వావిలాల సోయయాజులుగారు గేయరచన నలనిరి. ఇవి య. తౌన్ర 

గేయములుగా రచింపబడుటనుబట్టియే వీరీ నామమును ఎంచుకొనిరనుట స్పష్టము. 
చతుర్విధములగు నొ నాంధకవిత్వము ములందిది యొకటి కావున లాక్షణికమతాను 

సారముగా శ్రీ వేటూరి |పభాకరశాన్రిగారు మధుర్తకవితలని పిలిచిరి.కి శ్రీ 

(క్రీపాద గోపాలకృ నమూ ర్రిగారు దేశిసారస్వత మనిరి. మార్గ దేశి బేచములతో 

నొప్పారు మన చూం(ధ సారస్వతమున సీభాగమంతయు చ సారస్వతయున 
జేరును కావున వారావిధముగా న సాగ (శ్రీ పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ 

శాస్త్రి, థ్రీ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ, శ్రీ టేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు, (శ్రీహరి 
ఆదిశేషువు, శ్రీ తూమాటి దొణప్ప, శ్రీ నేదునూరి గంగాధరం !పభ్యతులు 

మాత్రము జానపదశబ్దమునె వాడియన్నారు. తార్కికపద్ధతి నాతోచించి 
వీనియం దేపదము సార్థకమో తేల్చయత్నించుచో నీపేర్గన్నింటికి నలివ్యా ప్రియో 

యవ్యా ప్రియో కలుగుచున్నది. |పజావాజ్యయమనెడు మాటనే తీసికొనుడు. 

ఇ 

(ప్రజలు కానివాంవరూ? నాగరకులు పండితులు మాతము పజలు కారా? 

వారును [పజలే. అటులై నచో పండితులచే పోషింపబడు వాజ్కయయుకూడ 

|పజావాజ్మయము కావలసివచ్చును. క నుక (పజావాజ్మయమనుమాట. పొసగదు. 

పదవాజ్మ యమను మాటను విచారింతము. జానపదకవిత్వము _పదకవిత్వమను 

మాట వాస్త వమే. కాని పండితకవులు కూడ రచించిన పదమ లున్నవికదా ! 

అవికూడ "ఈశాఖలో చేరునా ? చేరవు. కనుక నిదియును పొసగదు. మూడవ 

అనాదృతవాజ్మయమను పేరు. ఎవరిచే ననాదరింపబడినందులకు దీనికీపేరు 
Pm 

ప్ఫడితులచే ననాదరింపబడినందులకా? పండితు లాచరంచలేదని ఈ శే Re 

kz వ్యాస సం|గ హము క. మీగడ తఅకలు 

ల. అమరావతీ స్తూపము 4. కిన్నెర (డిసెంబరు ౧౯౫౩.) 



పవేళిక తె 

మరి ఆదరించువారికి సైతము అనాదృతవాజ్యయమేనా ? నూటికొక రనాదరణ 

మొనర్చినంత మా|తమున తక్కిన తొంబదితొమ్మం[డు తామాదరించుదా 2 
MUG a £ 3 3 అల్ల ఆ 

ననాదృతవాజ్మయమందురా ? ఆవాజ్మయమున కాపరిడిన శ్ర మల్లంపల్లివారికి 

మా! తమది యత్యంతాదరణీయమైనదే కదా! కనుక ఈ పేరును పొసగదు. 

మధురకవితీభను_ పేరు _లాక్షణికసమ్యతమైనను దానికి నతివ్యాప్తి కలదు. 
“కుధురకవిత్వం బన్నది నాటకాలంకారంబులు, కళికోత్కళికలు, విభ క్ష్యధి 
దేవతోదాహారణమొలు, " స ప్రతాళనటనలు, నల్టొట్టు, గీత పబంధములు, 

చతుర్భ దికాష్ట్రభ[దికలు, బిరుదావళి, నామావళి, భోగావళి, రంగఘోష, త్యాగ 

ఘోష, చతురు త్రర సంఘటనలు, యక్షగానంబుల వెలయపదంబులు, దరువులు, 

నేలలు, ధవళంబులు, మంగళహారతులు, కోభనందులు, నుయ్యాలజోలలు, 

పక్కులరేకు పదంబులు, చందమామసుద్దులు, అష్టకంబులు, ఏకపద, ద్విపద, 
(తిపద, చతుష్పచాష్టపదలు నివి యాదిగాగల్లు నన్నియు” నగును. “పె 

వానిలో యక్షగానంబుల వెలయు పదములుదక్క_ తక్కి నవాని జేర్చుటకు వీలు 

లేని రచనలగూడ మధురకవితలనుట పొసగదుకదా ! ఇటువంటిదే దేశి 

సారస్వతమను పేర్లు. దీనికిమసెత మతివ్యాప్తి కలదు. జానపదసాహిత్య 

మంతయు దేశిభాగమున జేరును. నిజమేకాని దీని వెనువెంట గా విభాగమున 

పాల్కురికి సోమనాథునిపంటి పండిత పకాండులు రచించిన పండితారాధ్య 

చరితము, బసవపురాణము, గోనబుద్ధారెడ్డి విరచితమగు రంగనాథ 
రామాయణము మొదలగు కావ్యము అనేకములు చొచ్చుకొనిపోవును. కనుక 

నీపేరును పొసగదు. ఇటుల నాయాపండితులిడిన పేరుల [తోసిరాజసుట 

వారు పొరపడినారనుటకు గాదు. వారివారి యుద్దేళ ముల [పకారముగా వారిడిన 

పేర్ద సరియైనవే. ఆ వాజ్మయమునకున్న న్యూనతను తొలగించి సామాన్య 

| పజాసనీక మునకు సంబంధించినదని చెప్పుటకే (పజావాజ్యయమని యొకరు 

పేరిడిన మరియొకరు జానపవసాహిత్యముఖ్యలక్షణములలో నొకడగు ఛందము 

నాధారముగా గొనియును, మరియికరు పద్యకవిత్వమునకన్న ప 

కవిత్వము భిన్నమైనదని చెప్పుటకు పదసాహిత్యమనియు నిర్వచించిరి. ఒకరు 

పండితు లనాదరించుటజేసి య్యశద్ధవలన గలిగిన హానికి నొచ్చుకొనియ దారికి 
స్వయముగా నా వాజ్మయమునెడ గల ఆదరాభిమానముల సూచించుటకు 

అనాదృతవాజ్మయ మనిన నింకొకరు మన పూర్యులై నవారు రచించిన చతుర్విధ 
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Paes see కం చెచ్చుకొన. సే 

ws సాహి ట్ర న్న భిన్నమనియు దేళవాసుల మనోభావములు “శేశీయ్ 

భాష లో (జా ను తెనుగులో ) 'డేశిచ్చంచముతో చెప్పబడినవగుట సిసలైన 

సార స్వతమదియేయను గౌరవముతో దేశిసారస్వత మనిరి. కనుక వారిదా 

యభినివేశములకొంలది దిద్దబడిన పేరులు వారి దవహో రముత సమీంజసముగా 

తొ 

? 

ఓ 

నో ళు. 

నుండుటయేగాక వారి ముల ములను పాఠ కులహృ దయములవరకు మోసికొ౫ 

వచ్చుటయందును సఫలములై న కాసి ఒకే “అక్ష్యమునకిన్ని శే ఎర్జుండుట 

ఒక్కాక్క రొక్కాక విధముగా నిర్వుచించుట పాఠకులకు కొంత 'క్షేళము 
కలుగక తప్పదు. ఇట్టి క్రేళము మును దూరమొనర్చి సాధారణ మైనట్టిదియును, 

అన్ని విధములుగా తగినట్టిదియును సంపూర్ణముగా సార్థక మైనట్టిదియను న సగ 

పీరొకటి టి యుండవలయును గదా! ఒక విషయమును నిర్వచించుటకు తోదుడు 

పద్ధతులలో వ్యతిరెకమున చెప్పుట యొకటి. (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారు 

పండితులచే ననాదరింపబడినందుల కీవాజ్యయమును అనాదృతవాజ్మయ మన ఎల్రే 

దీనిని శివ్దవాజ్యుయ భిన్న మని కూడ చెప్పవచ్చును. పదసాహిత్యమనుచో 

పండితులచే రచింపబడినవియును, పల్టెలందును ముఖ్యముగా పామరులండును 
వ్యాపించనట్టి శిష్టగేయములు, అన్నమాచార్య, శేతయ్య శ త్యాగరాజ, సారంగ 

పాణ, విరచితములైన 'క్రీరనల సీయావరణమునుండి తొలగించుటకు 

'ఆర్థవదధాతుర పత్యయః |ప్రాతిపడికం' అని చెప్పుకొన్నట్టు “నేతివావ” పద్ధతి 
నవలంబింపవలయును. 

సార్థకమగు నొకపేరు పెట్టుటకు పూనుకొన వలయునన్నచో నా 

విషయముయొక్క_ [పధానతత్యమును పరిశీలించవలయును . తత్వము లక్షణముం 
చలీ 

కూచలివలన స్ఫురించునట్టిడే మైనస ఒక్కొక్క లక్షణముకన్న దాని 
కాలు 

Cc 

పరిధి విస్తృతమని యెజుగుట యత్యావశ్యకము. ఒక విషయమునకున్న 

ముఖ్యలక్ష్షణములబట్టి దానికి నామకరణము చేయవలయునన్న నొక్కాక 

సమయమున వివాదము లేర ఎడును. ఒకరొక లక్షణము నంగీకరించిన మరొక 

రింకొక ' లక్షణమునకు (పాధాన్య మొసంగెదరు. రెండు మూడు ముఖ్య 
లక్షణములు సమానపాధాన్మము గలవై నచో నప్పుడింతకన్న గొప్పచిక్కు 



లీ లీ చచ ఇంకా నవలల క ఆదాం. 

సంభవించును. తతంచుందా చికు_లుండవు. కనుక వస స్తుతత్యము నాధారటుగా 

గె కొందుమేని సులభముగా వ. తదితచముంక కును గల భవము మ 

చేయవచ్చును. ఒకటి స. కెండవది టా. ఈ 
కెండును ప రస్పర భిన్నములు.* ఒకటి భావుకుడై న కాళాకారుని |పయత్నమున 

డిది తీర్చబడినది. రెండవది శానపదసృష్టి, మజీయు నృ్వపయత్నముగా 

నొకనోటినుండి వెడలి తనకుతానే రూపు దెద్దుకొన్నట్టిది. ఒకటి కళాత్మక, 
౧ 

ల రె CU 5 మ £ చ కవిత్వము, ఏకక ర్త; కము. డవ అజ్ఞాతక ర్హృక అక నామూహిక' 
ga జ LR రట. శారా న రాం మాలు. చ న wn me ఆ పాన. 

క ర్తృకమోయని భావింపనగును. మొడజది _ నాగరకతాముందారసిరభ్య 
PET డ య ఒం అ రవం రర చలల కొట బక సంవాసితము. రెండవది హా ఆటంపమారపథమోరలింవసం స్త సుంద 

ఆలో క | 

మందప్యధ3గంధబంధురయు. కనుక నెట్టి త మునుబట్టి నామకరణము 

చయవలయునన్నచో జానపదళబ్దమె సార్థకముగా దోచు. జనపదపష 

మూ' తము పండితులు లేరా? వారిచే సోవోంపబడు సాహిత్యము కూడ జాసప 

సాహిత్య మగునా? తక్కిన పేళ్ళకు కలిగినట్టి వ్మిపతిపత్తి ఈ విధముగా వేనికి 

గూడ కలుగపచుస్చ దిక దా యందురేమో ? అటులకాదు. జనపచమం న్నను 

పండితుడు నాగరకుడే ! ఎదగ్గుడే ! నగరమందున్నను శాసపదుడు పామరుడే. 

జానపదుడను మూట పామరత్యమును 'పాక్ళ ,తత్గముు సూచించును. 

పామర రత్యము నిందార్థదో్యోతకమ స్ “దింతింప నక్కరలేదు. ఆ పామరత్శమే 

యాసాహిత్యముసకు తు మరియు నాత్మపంటిది. శాసపద సా 3 

పామరుం సాహితృమే. ఇది పాండిత్య పకర్షగాని చేతనా నాకృతకళావిలసన:మిగాని 

లెనట్టిది. మరియు అకా ఎ[తిమమైనదను అర్థమును సూచించును. పాళాత్య 

చేళదులందీ విషయమున $ కృషిచేసిన తేదక్షతులు బెల్ల్, హెండర్ సన్, సీగర్ 

లామ్యన్, గమ్మెర్, మిల్లర్, గమ్ మున్న గువారలును, థారతదేశమున నీ 

విషయమై ప ర శమ మొనర్చిన టెంపుల్, గోవర్, ఎల్విన్, కూర్ణ, వోయరల్, 

1. “All poetry is divisible into two great classes-that 

which is manifestly the work of the conscious artist, 
and that which is not” 

English and Scottish Ballads. F. J. Child. 

2. “ace. the poetry of the folk is different from the 
poetry of art.’’” Ibid. 



౬ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్వము 

హెమెండార్ ”, మున్నగు పొళ్చాత్యులును, దేవేం దసత్యార్థివంటి భార తీయయలును 

“ఫోక్లోర్', ఫోక్ సాంగ్” శబ్దములనే వాడిది. “ఫోక్ గోబ్బముసకు జానపద 
న! 

శబ్దము భాషాంతరీకరణ ముగా గహించిరి. జనపద కబ్బమొక జాతిపరముగను, 

పజల పరముగను, విషయపరముగను బాడబడును. “కలాని జాతీః భేంజీళ్ళ 

గణాన్ జనపదానపి.** ఇంకొక చో జనపదమొక విషయము, దేళము, నాడు 

ఆను నర్థమున నున్నది. “అత ఊర్ధ్వం మ న యమము తత మే 

కురుహెొ౭చాలాః సొలాం మా| దేయజాంగలాః శూర సేనాః పు?ఇందాశ్చ య యని 
నా 

జ మరికొన్ని జనపదము లుల్రైఖింపబడిన కవి. భారతముందే మరియొకచో 

రమెరావతం రాజన్నానా పతకం వృతమ్, దనుస స్సంసే నుహారాజ దేంచరే 
యె ౧ థి ణ 

దకీణో తరిి* యని కలడు. ఇక జానపద 4 బ్దముసు గదుగింపుడు. “దెయ 

న్న 

యు? 
బే న్ 

రు 

౯ రాజా జానపదాయ తు” వ్ యథా దముహారాజో శాగపదాన్ 
నళ 
సా 

డ్రి 

ఆల ల్లో "a — హొ లా ఇ లా ఇ ff డా 

జొనపిఎశి ట్టు Troon నర్థముస కరళకునగిం 

ఉ. జానపదుల్ పురీజనులు సంతసము దిమదం బెం క్ర 

న శుభోవయంబ వృదయంబుల గోదచునున సచ్మవాడు స 

తు నొంది కారవసమాజము నిన్ను భజింప భూరి 

జోనిధివై వెలింగెదవు సూర్యుని చాడ్చున నీవ యిమ్మ హి en రా 

తానపదగితముల ముఖకత త్యమును గసరించి ఏచారించునపూడు ఆగాగ 

జాతులను స. సూచించుట 
é 9 ఆలా నె 

ఫోక్ శబ బ్దము నుపయోగించిరి. ఒక పాళా 
జీ 

= 

కుక fess అత్యంత పాచీనమగు జనపదసంఘముల నూహించుకొ ససక జే 

ని ఠడు. ఏలన ఒకనాడు తెలుగునాటి జనపదములం దిట్టిజారే పసించుచుండిది, 

li యాజ్ఞవల్క్య 4. యాజ్ఞవల్క్య 

2. భార. భీకా అ. 5. కత, [బా ౧౪. ౫౧. ౨౦ 

వ్ర, భార, ధీ డి అ. 6, భార. ఆచ. ౫ టి రం ౬౬ 

7. “Folkisa large word. It suggests a whole nation, or at 
all events a huge concourse of people. Let us abandon 
it, then, for a moment, and think rather of a small 

tribal gathering assembled in very early times . ......” 
English and Scottish Ballads. F. J. Child: 
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౮ తెలుగు జానపద గెయసాహిళ లము 

కీ 

అటువంటి యనాగరకుల నోటినుండి వెలువడిన గీతమే జానపదగీతము. పె? 

పేర్కొనబడిన పాశ్చాత్యపండితా భ్మిపాయము మున Folk అను పవమున కిట్టి జా 

సూచించు అర్థమే కందు. ఇంతకు తేల్చుకొనదగిన దేమన మానవుడు, నాగ 

సౌధనిర్మాణమునకు పునాదులు [తవ్వునప్పుడు ఆ పయత్నముగా 'ననాలోచితము 
నాతని నోటినుండి వెడలిన పృథ్వీగంధసంవాసితములై న మాటలు గంధపమాు 

నడచిన బాటలందు పాటలై నడచి దేశ పరి! భమణమున నొకచో విరిగి మరియొక 
తరిగి ఇంకొకచోట పెరిగి జాన నపదగేయమయ్యెను. దీని క ర్భృత్వము మున న సవ 

తరువాత విచారింపనగును. భారతదేళమం దన్యభాషలలో నీవిషయమై పరిశోధన 

మొనర్చినవారు కూడ ఇట్టి యర్థమిచ్చు నట్టి శబ్దములనే లు. 

ఎల్విన్ మహాశయుడు తన [గంథమునకు “ఆటఏక గీతములు”! అని పేరిదెన 

వజభాషయందు పరిశోధన చేసిన డాక్టరు సత్వేం! దుడు “లోకసాహిత్యి దునెసుకీ 

రామనరేశ తిపాఠియను పండితుడు తన |గంథమునకు “గామ గీత్ 'ఆని 

లల్లో ఓ * 

క్ల! 3 గ 

ts 

Ee 

పేరిడెను. ఇటువంటి పేద్ద పెట్టుటలో నీపండితులంచరును ఆ సాహిత,ము 
యొక్క. తత్యమునే ఆధారముగా గొగెరి. నుక మన తెనుగు భాషయు3దు 

~~ తు... 

జాన పడసాహిత్మమను పేరు ఆ సాహిత;యును సూచించునదై సార్థక గా 

నుండునని నా యభి| పాయము. ఇదిగాకను పెక్కుమంది ఈ 'పేరుతోవనే 

ఆసాహిత్యమును వవహరించుచున్నారు. ఇప్పటికే ఆపేరునకు కొంత (పవెష్ట 
(అ జొ Lm] 

షం” 
sr ఓ లో కలిగిన దనవచ్చును. దిసితో తృప్తి కలుగనిచో కసీసమింకొక సాకు చెప్ప 

వచ్చును. _పయోగ్మ్యపవాహముస బడి లక్షణవిరుద్ధములగఏ భొబ్దము లెన్నియా 

సాధువులగుట మన మెరుగనిది కాదు. అటులనే జానప పదళబ్దముకూడ (పయోగ; 

' పవాహమునబడి సాల! గామమైహో “యిన చనుకొనవచ్చును. కనుక నామకొరణ- 

నామనిర్యచన చర్చ నింతచతో విడిచి తక్కిన వివరములకు పూనుకొంచును. 

Folk-songs, Folk-literature, Folk-lore అను మాడింఈ 

జానపదగీతములు, జానపద సాహిత్యము లే అదా జానపద సారస్వతము, జానపద 

విజ్ఞానమను మాటలను వాడుట పరిపాటి, కొంచరు జానపదసాహిత్య, శాకప 

బాజ్యయముల కభేదము పాటించుచునా రు. వాజ్మయశోబ్ద్బము సాహితు: 

కబ్దమున నకన్న విస్తృత మైనదని గమనింపేవలయను. mss విజ్ఞాన కః 

Folklore. Folklore” గాశజ్ఞక్రల్న నము William Thoms అను నాతి? 

pa న్ aa 

3 « 

హ్ 

1. Songs of the Forest, V. Elwin 2. _వజలోక సాహిత్యకా అభ్యయన్ 
జు 



కణ శ, 1846 ప్రాంతమున జరిగినదట.* ఆతడు The Athenaeum © 

ప;తికకు ఒక జాబు [పాయుచు అందులో Popular Antiquities and 
en Popular Litrature అను మాటలకు మారుగా Fంlklore మాటడు వాం 

కలసినదని సూచించెను. సాంపదాయికవిజ్ఞానమనగా : నాగరకజాతులంచుండు 

అనాగరకసంఘములవారి, కేవలము ఆచారవ్యవహారములు మరియు మూథవికాా 

సములని మొదటి నిర్వచనము. తరువాత రానురాను ఆళద్దార్థము మరింత విస్తృత 

మైథది. ఆంగ్లేయ నృళాస్త్రవేత్తలగు (Anthropologists) Tylor, Frazer 

_పభృతుల పరిశోధనఫలితముగా నేటికది మరింత విశాలమైనది.క్నీ పస్తుతము 
మా. 

కృషీవలురకు సంబంధిం చిన కళలు, వృత్తులు మున్నసనవికూ వాడ జాసపం 

విజ్ఞానమున చేరిపోయిన వో వీరంద దరికన్న ముందుగా జర: దేశమున 'గిమ్ 
హూ నా 

సోదరులు క్రిర, శ. 1812 [పాంతముననే ఈ విషయమై కె కౌన్ని | గంఖములు 

పకటించిరి.ీ | సారాంశ మేమన జాసపవవిజ్ఞానమున (Folklore) జానపమలకు 

సంబంధించిన విజ్ఞాసమంతయు వచ్చి చేరుననుట. దీగిలో జానపద కథా 

బాజ: యము, మూఢ విశ్వాస ములు, ఆచారవ్యవప రములు, మం్యతతం[తపులు, 
ళా 

కాస్త్రవిజ్ఞానము అనగా భౌతిక పారమార్థిక విషయుముంపె జసపదవాసుం 
త్ను ఫె ష్ ఇక గది స్నా Or 

పరెజ్ఞానము, వారి భావములు, పొడుపు" కథలు, సామెతలు వినోదములు, 

వ Yo ఇ రు జ ద శీషళులు 3x i జా గొ డి ఇర జ వడుకలు, ఆటలు, మున్నగు పెక్కు ఉశషమిలు చెరు దాసినుండి ముంచి 

చెడుగులు [గహించగలవారు వేరుగానున్నారు. చారే సా చూజికళాస్త్రవే త్త తలు 
ఒడ (Sociologists) మరియు సృశాస్త్రవెత్తలు (Anthropologists). మనకు 

సూడ చారికుందవలసిన దృష్టి యపసర మె యైనను మనమిచ్చట (ప్రధానముగా 

y t కళాత్మకదృష్టి గలవారమని మనవి. దాజ్బయమునపన్న ఇట్టి వి స్త్రృతార్భము 

1. The word was coined by W. ౮. Thoms in 1846 to denote 

the tradition, customs and superstitions of the uncultured 

classes in civilized nations. 

2. ““Folk-lore includes what was deliberately excluded in 

the early definition, popular arts and crafts, ie, the ma- 

terial as well as the intellectual culture of the ‘peasantry. 
The Encyclopaedia Britannica W. R. H. 

3. (a) Kinder-Und Hansmarchen. (1812) 

(b) Deutche Mythologie (1835). 



౧౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్సము 

ననుసరించి మనము చర్చించు విషయము జానపదవాజ్మయము కాజాలదు. 

ఇక రెండవపదము జానపదసాహిత్యము (Folk literature) అనునది. 

కొందరు సా హిత శబ్ద పీ విషయమున [పయోగింపగూడదందురు. 'కేవలమది 

శిష్టులరచన ల (పయోగింపబడవలె నందురు. ఈ యభ్యంతరము పూర్తిగా 

మడికట్టుకొని సౌహితంము కేవలపండితజన నపూజూ[దవుముగా భావించువా ళు 

సొంతమని నా మనది. సాహీత శ్టితత్వవిచా రమున ఆ; (ప్రయత్న ఎశీల్పమే జ జాన 
మా 

చినప్పుడది [పయత్న ముతోగూడిన నా ఆ చి 

ల 

నాహిత౭ముతో పోటీవడుటకు వచ్చుటలేదు. వున “యుద్దేళము కూడ నీ రెంటికి 

లే 

CN GA rs) ట్ర ౭9 ల్ 
ba 

య 

శ చి జ్ ఇ అల ల ఆలో స్పర్ష కల్పించుట కామ,  అచెతనాక్ళతశళిల్పమె చేతనాక్సృతశిల్ప ముకన 
6/0 అ ఆం 

మొవటదని తెలిసికొగుదయి కాగి, చాసని మించినదని గాని దానిక న్న గొప్పది 

ఇల ఇ జ చి fa! చ ము ఆ లొ ఇ ఇల చెప్పుటగాని ఉద్దళోము కాదు, అచెతనా కృతశిల్ప మైన కఎతంము |వథీపుటి వశయుని 
ర్ 3 ర్ 

రో 

ల గాన చె ఆ వ కి ని ఆ చటం 2 Yow ల ద భాఎంచుటరొ ఆజపణముంచబటొదు. చతనాక్కతశిల్స మైన కవిత మనంతలి 

Vu పి ఇ కిట జ వా చె క్లో మయో గు వళలొ పచ్చినదనుట సహేతుకమె కదా! ఐనను ఇడి దషయాంతరము. 
వ మరం ఒం ఇక ఖీ ఎ చేది ము £ సమే నాహిత్ణయున వివిధరచనా,పక్రియలు చెరియండుట మన మెరిగిన ఎషయమె, 

నో 

నలిపే ఫై అన మొ గ య జ శ అటుంచె + జెనపవసాహితుడున  యత్షగానములు, చాసరి భాగిటతములు, 
శె ఓ 

క ర్ట గ న్ నా గ నర అలం స శా ఉల అజ్ ఆ హరికథలు, బరోలాదలు, చిందుభాగోవతములపంటివ చెడసు. ఈ విషయముల wd 

= ~ Va wm ! యగాచణ తోతులకు దిగి విమరింపబూనుట ఎను / r 
J le అవీ ల ఇ 

కేకలము జానపవగేయ 

జానపద విజ్ఞానము ' 

Folklore అను మాటకు Maria Leach కూర్చిన Standard 

Dictionary of Folklore Mythology and Legend నిఘంటువులో 

21 మంది పండితులు చేసిన వివిధనిర్వచనము లున్నవి. 1011 అనగా 
జానపదులు 1016 అనగా విజ్ఞానము Folklore అనగా జానపదవిజ్ఞానము. శః 

పదమును విశాలదృష్టితో "పరిశిలించిన Alan Dundes పండితుడు తాగు 

సంపాదించిన The Study of Folklore [గంథమున What is Folklore? 

ఆను పశ్న వేసికొని, * Its possible, however, to define both f olk 



1 పవెళక ౧౧౦ 

and lore in such a way than even the beginner can understand 

what folklore is. The term ‘Folk’ canrefer to any group of 

people whatsoever who share at least one common factor. 

It does not matter what the linking factor is=it could be a 

common occupation, language, or religion but what is impor- 

tant is that a group formed for whatever reason will have some 

traditions which it calls its own” అని Folk పదమును నిర్వచించినాడు. 

“Folklore includes myths, legends, folktales, jokes, proverbs, 

riddles, chants, charms, blessings, curses, oaths, insults, retorts, 

taunts, teases, toasts, tongue- twisters, and greeting and leave- 

taking formulas. It also includes folk costume, folk dance, 

folk drama (and mime), folk art, folk belief (or Superstition) 

folk med:cine, folk instrumental music, folksongs, folk speech, 

folk similies, folk metaphors and names. Folk poetry ranges 

from oral epics to autograph-book verse, epitaphs, latrinalia, 

limericks, ball bouncing rhymes, jump-rope rhymes, finger 

and toe rhymes, dandling rhymes, counting-out rhymes, and 

nursery rhymes. The list of folklore forms also contains 

games; gestures; symbols: prayers; practical jokes: folk 

etymologies; food recipes: quilt and emoroidery designs; house, 

barn, and fence types; Street Vendor’s-Cries; and even the 

traditinal conventional Sounds used to summon e#nimals or 

to give them commands. There are such minor forms as 

mnemonic devices, envelope sealers, and the traditional 

comments made after body emissions. There are such major 

forms as festivals and special day customs.” అని పెద్ద పట్టిక గిచ్చి 
అంతటితో తృ ప్రిపడక, 

This list provides a sampling of the forms of folklore. 11 
does not include all the forms. These materials and the study 
of them are both referred to as folklore. To avoid confusion 
it might be better to use the term folklore for the materials and 
the term folkloristics for the study of the materials. Both the 
definition of the materials and the discipline should become 

clearer as the relationships between the study of folklore and 
the study of literature and anthropology are discussed in the 
following essays” అని హెచ్చరించినాడు. 



వా f టే అ ర ఇ జం 

చి అలుగు జానపద గయనాహి=,.ము 
శ్ 

ఇ 

ఇంత విస్తృతమైన జానపదవిజ్ఞానమును( Verbal folklore) వ్యాగూ 

పముగా _ నున్నదానిని _(nOn-verbal folklore) వా గూ పేతర ముగా 
నున ల దానిన Richard M. Dorson పండితుడు తాను సంపాడించిన 

లొ 

Folklore and Folklife అను వ్యాససంపుటికి  వాసిస పరిచయాల 

నాలుగు. శీర్ణికల|క్రింద  వింగడించినాడు, 

1. Oral literature, మౌఖిక సారస్యతము: అగగా ముఖోద్లత గా 

లువ డుపాట, మాట, పలుకు మున్నగునవి. ఇందులో తీరుతీరుల క అ 

లేదా గాథలు, కథావిరహితమైన పెక్కుతీరుల చిన్నపాటలు, గద్యరూపము 
లేదా వచనరూపముననుండు కథలు, సామెతలు, పొడుపు కథలు, మారుమూం 
పదములు, మాండలికములు, యాసలు, నుడికారములు, తిట్టు, ఒట్టు మున్న నవి 

చేరును. ముఖోద్గతమైన దంతయు వాగూగపమున నుండక హోదచునుు.. కాసె 

రాగములు, తు పెటి ఆళ్చర్యార్థకములు, సంవోధనలు, మెచ్చుకో ప్న 

పిలుపులు, మచి" కకూతలు, అరపులు, కేకలు, స సంజ్ఞలు, ఉచ్చాటనలు, వదులు, 

కోకాలాపములు మొదలగునవి భాషలో చేరకున్నను, నిఘంటుపుల కక లు 

సం[పదాయబలమున వ రి క్తి త్వము సంపాదించుకొన్నవి కూడ ఇందు చేరును, 

2. Material culture, భౌతికజబీవితమునకు సంబంధించిన స్తు 

సంస స్కతి లేదా భౌతికసంస్కృూతి. ఆయా పనులు వృత్తులు కుటీరపరి; 3 ము 

లకు సంబంధించిన నేర్పు, కౌకలయు, వంటలు దారీ అక పానీయ క 

సంబంధించిన పాకకక, నిరా ణి వాస్తు విజ్ఞావము, న్ ఆల్లిక సూ? 
టో కా అట ఇర 

వ్యవసాయ పద్ధతులు పకుపవ్షి పాకలు ఉపకరణములు వస్తువాహ: 0 

- 3 మ్ ములు చేయుట యందలి నేర్పు, వేషభు రాషణములు ఆలంతచణయములు ఆతని 

పటములు పడగలు ముగ్గులు పచ చృబొట్టు మాలాకారవి ము నే సం 

త్స ళ్ a గ ౮ కు మున్నగునవి ఇంటి దులో చేరును. 

8. Social folk custom, జూనపచసాంఘికాచాతమయు. అటు మౌఖిక 
చా 4 a లో గా లో 7 లో గా 

నారస్యతమునకును ఇటు భౌతిక సంస్కృతికిని మధ్యన ఇరువై పులు 

వ్యాపించు 0|పదా యికజబీవితమునకు సంబంధించిన సమసాచారము లిం శో - 

టి 

సా 
చెరును. పుట్టినదిమొదలు గిట్టుటవరకుండు సమ స్తకర్యలకు చెందిన తీరుదీరుం 
ఆచారములు, వేడుకలువినోదములు, (కొత్త పెట్టుటలు, |! "క్రీడలు గేతన్ఫత్త త్తమిులు, 

Ur i పండుగలు పబ్బములు తిరునాళ్టు, (ప్రభలు, సిడులు, బోనములు వీరాచారళ లు 

బలులు, సూతకపుటాచారములు, సమాధులు తిరుప ళ్ళెలు, మం[తతం[తములు 



యం తయులు మందులు మాయలు పయోగమ లు కట్టుబొతు లు తాయెతలు 

కషలు దెగదచుడుపులు చృష్షి తేయుఏలు, నంతర పణలు దాసధర ద ఎలు పూజలు 

చెడంము బులు, !మొకు_బడులు ఆం౮ాధనావిశషములు దెపతల కొలుపులు 

న్్ క శ పూఎకములు, విశాంసములు శకునములు సోది కాలజ్షానములు, ఆటలు 

సెగలు, భూతవై డ్యము మూలికావె వ్యు బె రాగి చిట్కాలు రాషస 
షా 

ములు విభూతి కుంకుమలు మొదలగఏనవి ఇందులో వేరును 

4. Performing folk arts, జానపద | పదర్శనక ళలు. ఆటవికులయు 

శానపదులయు వైయ క్రి కం బృంద న త్రనృతళ ములు, గాాతసంగీతము వాద్య 

గీతము, వ TN పీథిభాగవతములు గొల్లభాగపతములు చిందు 

మ కలాపములు కొరవంజులు, కోలాటలు భజనలు పగటివేషములు, 

స చెక గ్రా-బిట్ట-బుట్టబొమ్మ లాటలు, వాలక ములు దొమ్మరాటలు 

రదివిద్భలు కాటిపాపలవిద్యలు వి పవినోదులు, పులివేషములు అర్థనారీశ్వర 

షములు దాదినమ న వేషములు గుజ్జపువృత్యములు, భంగిమలు ము దలు 

“లగునవి యిందులో చేరును. 

జ! 

శే 

A చ £ 

విస్తృతమైన ఈ జానపదవిజ్ఞానమును 1.5. 80889 పండితుడు శాస్త్రీయ 
పద్ధతులపై సూకా శ్రతిసూక్ష్మ విశ్లేషణ మొనర్చి విభజించినాడు.' దాని 

సారాంశమును గ. V. 5. Ss ns తము 'జానపదసాహిత్యస్యరూప' మను 

; గంథమున నితీరుగా చెప్పినారు. 

జానపదవిజ్ఞానమును 1.5. Boggs కొన్ని Gr01ps గణములుగావిభజించి 

నాదు. వానికి గు poe ABCD మున్నగు ఇంగ్లీషు వర్ణము లుంచినాడు. 

A. General folklore (సాధారణ జానపదవిజ్ఞానము ) 

B. Prose Narrative (గద్యాఖ్యానము) 

C. Ballad (గాధా-కథాగేయము Song (గేయము=పాట) 

Dance (నృత్యము) 6౫6 (కీడ-ఆట) Music (సంగీతము) 

Verse (గద్యము-వచనము). 

౨. Drama (నాటకము). 

1. Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend 
Edited by Maria Leach, Funk & Wagnalls లతో Types 

and Classification of folklore అనువ్యాసము: పుటలు 1188_ 1147. 



ర తెలుగు జానపద గేయసాహి తంము స్ 

F. Custom (ఆచారము) Festival ( ఉత్సవము) 

G. Geography (భూగోళము) 

L. Language (భాష) 

M. Art (కళ) Craft (వృ త్తి) Architecture ( వాస్తువు) 

N. Food (ఆహారము | Drink (పానీయము) 

P. Belief (విశ్వాసము) 
వ్, Speech ' వాక్కు) 

V. Proverb (సామెత) 

w. Riddle (సమస్య- హేళిక-పొడుపు). 

పెగణనులను మరల నొక్కొక్కదానిని కొన్ని Categories వర్గు 

లుగా విభజించినాడు. ఉదాహరణమునకు, B గణము గద్యాఖ్యానమును an 

వర్గము లొనర్చినాడు. 8 200, Myth (పురాణము) B 400. Legend (ఐతి 

హ్యము). ౫ 600 Tale (కథ). ఈ మూడు వర్గములం దొక్కొాక్క_దానని 
మరల Types మాదిరులుగాను, మాదిరులను Forms (పః కియలుగాను, [ప[కియ 

లను Divisions విభాగములుగాను, విభాగములను 51064171510%3 ఉపవిభాగ 

ములుగాను విభజించినాడు, ఇట్టి వి శ్రషణవిధానమువలన నెట్టి సూక్మాం ంళము 

నైనను స్పష్టముగా గురించి సులభముగా వింగడించుటకు వీలగును. ఉదాహా 

రణమునకు 6 గణములోని గాథాగేయము, కథారహితగేయము, నృత్యము, 

క్రీడ, సంగీతము, గద్యములను 0 200 సంజ్ఞతో గాథాగేయముగను ౮ 800 
సంజ్ఞతో జానపదగేయము-పల్లెపాటగను గు _రించవచ్చును. C320 అనగనగా 

హ్ ృక-రసాత్మకగేయమనియ C322 అనగా | సేమగేయమనియ., C 323 

అనగా నిరసనగేయమనియ 63924 అనగా సంతోషగేయమనియ 6 325 

దుఃఖగెయమనియు, 6 526 అనగా మెచ్చుకోలు-పొగ డ్ర-స్తో తగేయమనియు, 

6 327 అనగా దూషణ-తిర స్కా_ర గీతమనియు, C 328 అనగా హాస్యగేయ 

మనియు, 6 329 అనగా అపహాస్యగేయమనియు సులభముగా గుర్రించ 
వచ్చును. 

ఇట్టి వర్గీకరణమువలన రెండు |పయోజనములు సిద్ధించుచున్న వి. 

జ పపంచమందలి శానపదవిజ్ఞానము అది యేదేశమునకు నేభాషకు 



, పవేశిక 
క 

సంబంధించి! నద్రైన ను శా న్ర్రీయముగా విశ్లేషించుటకు వీలుపడును. 2. జానపద 

విజ్ఞానమున నేయే యంశములుండునో వాని స్వరూపస్వభావము లవగతమగపను. 

ఇంత విశాలమైన జానపదవిజ్ఞానమున వానప 

మా|తమే. దీనిలో వాగూపవిజ్ఞానము మ్మాతము చేరును. వా వ 

జానపదవిజ్ఞానము, శానపదసాంమకాలారములు, పరవ 

దీనిలో చేరవు. ఇట్టి జాసపదవాజ్మ్యయమున జా $3పదసార స్వత మొకభాగము. 

జానపదుల ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభాతిక తు లక్షోభూతమైనదీ జానపద 

సార స్వతము. దీనిలో జానపదుల గేయవచసరూపకములు మూడును చేరిపోవును. 

తెలుగునాట వెలసిన దేశిసారస్వతమును నిబద్ధ దేశియనయు అనిబద్ధదేశియనియు 

రెండుగా విభజింపవచ్చును. సిబడ్డ దేశి wre శిష్టుల రచనము. అనిబద్ధదేశి 

జానపదుల సామూహికరచనము. కనుక దినిని జాసగపదదేశి యనవచ్చును. 

సపదదేశిని ఆటవికదెేక్, పెామరదేశి, శాతిదేశి యని మూడు 

భాగములుగా ఆయాజనుల సంస్కార మునుబట్టి వింగడింపవచ్చును, 

ఆటవికులకు గిరిజనులకు సంబంధించిన సార స్వతము ఆటవిక దేశి. చదువు 

సంధ్యలు రాని పల్రీయులకు సంబంధించిన సారస్వతము పామర దేశి. కొంచెము 

అక్షరాస్యులై నను కాకున్నను అ|గవర్ణము ములవారికి (పత్యేకముగా ద్రీలకుసం స్టార 

వంతులకు సంబంధించిన సారస్యతము జాతిదేశి. జానపదసారస్వతము (అనిబద్ధ 

దేశి) కన్నను పరిమిత మెనది. జానపదసాహిత్యము. ఇది రసానందము, 

భావసొకుమార్యము, భాషా సౌందర్యయులు [పధానముగా గలది. 

7జానపదసాహిత్యమున గేయ, వచన, రూపకములను మూడు (పథాన 
శాఖలున్నవి. గేయళాఖ కథాసహితమనియు కథావిరహీతమనియు ద్విధా 

విభ క్రము. కథాసహితమైన గేయములను కథాగేయములనియు, గాధాగేయము 

లనియు, కథావిరహీత మెనగేయములను | జానపదగేయములనియు పల్టెపాటలనియు 

'పేర్కొానవ వచ్చును, ఈ రెండుతీరుల గేయములందును రసము, ఆలంబనము, 

వస్తువుననుసరించి పదులకొలది అంతళ్ళాఖ లున్నవి. గేయకాఖవలె వచనశాఖ 

కథలు సామెతలు పొడుపులని |తిధావిభక్తము. పొడుపులకు ళాస్త్రములని 

తట్టని మాండలికనామములు. కథలలో వురాకథలు (Myths), ఐతిహ్యములు 

(Legends), జానపదకథలు గ్రాం1142169) అను శాఖలున్నవి. జానపదకథ 

లందును జన పీయకథలు (Popular tales), కిన్నెరకథలు (Fairy tales), 



అదు తకథలు లెదా కట్టుకథలు Cr స్థలముయ్యి క్త -సంఘటనములకు 
By ప్ ర ములకు 

సంబంధించి" కథలు (Sage - సాగే) అ ఏ ఉపశాఖలున్నఎ. అల్పాక్షర యుల 

BE ల్పార్థమును, అనుభవపసార త పెక్కుమంది య్; య 

నొక్కూని ఏవేకముగను, లయబద్ధముగ నో యను పాసయు క్రయ మగనో రపలంకాళ 

యతముగనో సంతి ప్రముగా పదర్శించునవి సామెతలు. వీనినే :; కోక 

అందురు. ఈసామెతలనుకూడ గేయములవఖత వచసగకథంవలె విచెధళాఖోప 

శాఖలు విభజింపవచ్చును. గూఢపస్తు మయము, ఉక్తివై చె తీవెలసిత:ము, బుది 

స 

ధీ 
కుశ ్లలతానికషోపలము, ఆలోచనాలోచనము, వజ్ఞానవినోదసా సావీనష ములై న పొడుపు 

అన. మన | పాబీనులు పహాళికలనిరి. దండివిగ్యోనాథభోజరాజాదులు పంక 

తీరుతీరులుగా విభజించిరి. పాశ్చాత్యులు సామెతలకువలెనే పొడుపులకును సులభ 

మైన్ దశాంక వఐభజనపద్ధతి తిని సూచించినారు. మూడవ |పధానశాఖయగ1స రూపక 

ములగూర్చి యిదివరకే | పుట ౧౭) ముచ్చటించితిని. ఇది స్థూలమైన జానపద 

సాహిత్యకల్పకస్యరూపము షష (పధానశాఖా తయమందలి [ప్రథమశళాఖ రో 

హిత, కథావిరహితగేయచులను రెండుపలువలున్న-గేయశాఖయే 'పస్తుత 

కాలంబము. 

ర్ 

షు 

జానపద గేయలక్షణము _ ఉత్పత్తి 

జానపదగేయలక్షణములగూర్చి విచారించుటకుపూర్యము వాని “పుట్టు 

ర్యములు” వి విచారించుట ముఖ్యము. ఏలయన లక్ష్యమున్నగదా అక్షణముం 

స శిష్టసాహిత్యవిషయమునగూడ నింతియ. వై యాకరణులు. ఆలంకారికులు 

మున్నగు లక్షణక ర్ల లందరికి పనికలిగినది కవియో రచయితయో తొలు 

లుత తనపని తాను చేసినతరువాతనే. పద్యమునకన్న ముందుగా పదము 

(పాట - గేయము - గీతము) పుట్టినదని పెక్కురు సాహిత్యమీమాంసకు 
లభి పాయపడిరి. “సంతోషం కలిగినపుడు పథమమానవుడు చిందులు వేస్తూ 

కూనరాగాలాపనముతో .సామాన్యపదకవిత్వము పారంభిస్తాడు ని 

య 

జ 

ఆల ల 

EA 

ల 

mo 

సంస్కతీభూత మైన 'పద్యకవిత్యము మొదలు పెట్టడు. అందువల్లనే సాహిత్య 

వేత్తలు ఫద్యాంకన్నా పదమే మొదట వసారస్వతంలోనై నా ఉదృవిస్తుందనటంలో 

ము ఏకీభవించారు. అదేవిధంగా మన భాషలోనూ | పథమంలో 

9 

పదసాహిత;; 
ఓ 



౧౭ 

ఉన్మించిఊంటుంది.* “నాగరకత [పారంభంలో నాట్యము పుట్టింది. చునుషులు 

పగలంతా కష్టపడి రాతి నలుగురూ ఒకచోట డల్లా పాసముగా గా కాలము 

నడిపేటప్పుడు నాటుము [పారంభమవుతుంది. కమేణ కూనరాగ ము 

బయలుదేరుతుంది. ఆతర్వాత మ మనస్సులోమాట బయటికి అనేటప్పుడులయ 

యేర్పడుతుంది. ఆ శబ్దజాలము పాట జౌతుంది. కొద్దిమంది సాహిత్య 

లాగవాళ్ళూ, కళ్శాల దగ్గర పనిచే గవాళ్ళూ, బండ్లు లాగేవాళ్ళూ, వడ్డు 

పేవాళ్ళు, పిండి విసి రేవాళ్ళూ, పాటలు పాడడము ఏంటూనే ఉన్నాము 

స్త్ లు ఏర్పడుతవి. పది సిద్ధాంతమయినప్ప టికీ, కవితగము 

సివార్లణకో ఊల్పాసముకో ఉదయ మవుతుంది.” * జానపదగేయనిర్యచ న 

స్యదర్నమున దాని (పధానతత్వమునుగురించి వివరించునప్పుడు జనపదము 

అందున్న యనాగరకజనమును గూర్చి కొంత మన విచేసి యుంటిని. అట్టి 

యనాగ్రరకజనహృదయమును నుండి వెలువడినదే_ జానపదగీతము. పై యిరువురి 
యభిపాయ మిదియే. ఈవిషయమై పాళ్చాత్యవిమర్శకు లేమనిరో గమనింతము. 

(గ ౧0౦ (1 

“Opposed to that memorial and prophetic dreamer 

on the peak there is seen, in the primitive stages of poetry, 

and in certain survivals, a throng of people without skill to 

read or write, without ability to project themselves into the 

future, or to compare themselves with the past, or evento 

range their experience with the experience of other communi- 

ties, gathered in festal mood, and, by loud song, perfect 

rhythm, and energitic dance, expressing their feelings over an 

event of quite local origin,present appeal and common interest.” 8 

ఇదె యభిపాయ మింకొకపండితుడు వెల్బడించెను. పైన పేర్కొన్న 

1, “పతిభ జూలై ౧౯౪౦. వావిలాల సోమయాజులుగారి “గేయ రచనలు = 

| పాచీనులు” అను వ్యాసము. 

ల 'వాాససం|గహము'న పదక రలను వాసము. తలావజ ల ఇవ్వ ంకొళ శా స్ట్ స్ట ప ఫ్రీ రు యి 
గారు, 

3. The Popular Ballad. F. 3. Gummere. 
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సంఘమొక యుత్సవకాలమున నొకచో గూడును. అటుపైన “Different 

members of the throng, one after another, may chant each 

his verse, composed on the spur of the moment and the sum 

of these various contributions makes asong. This is com- 

munal composition, though each verse taken by itself, is the 

work of an individual. Asong made inthis way is no man’s 

property and has no individual author. The folk is its 

author. 

“One begins the song, another follows, and so on till 

the result of this act of strictly communal composition is a 

piece of verse which, in some instances, is retained in the 
memory and achieves a more or less permanent local repuia- 

tion. Every body has heard children engaged in the com- 

munal composition of satirical rhymes”. 

“The origin of poetry, like the orgin of language, lies 

too far back for us to find. The singing, dancing throng, 

. with its few rude staves, primitive asit seems, in comparison 

with the multifariousness of artistic literature, must still be 

very far from primitive in the literal sense.” 1 

రి 
జో 

వాదములు బయలుదెరినవి. "కోనల రేకక రాత-మనిన మరికొందరు పండితులు అర] సు 

సామూహికక ర్రుత్వమును బలపరచి సిద్ధాంతీక రించిరి. ‘Thus Grimnm’s 

famous apophthem “‘a folk song” composes 146601౯” is not 
after all a piece of misty emotionalism but represents the hard 
commonsense facts of the case’’2 

జానపదగ్రెయోత్స త్తి విషయమై పాళ్చాత త్యప పండితుంందు పెక 

అని విజ్ఞులు తీర్మానించిరి. సారాంళ మేమన ఆదిమమానపుడు సుఖమో 

దుఃఖమో ' యనుభ్రవించినప్పు డాతని రంగ. హృదయమునుండి లయాన్వితమగు 

గేయమో గేయపాదమో వెడలుననియే "అదియే యితరుల నోటబడి తరగ 
పెరిగి స్వయంభువుగా నుండునని యనుకొనవచ్చును. ఇది సంభవమేనాయని 

1. By G. L. K. in, “English and Scottish Ballads” of 
F. J. Child. 

2. The Encyclopaedia Britannica, Ralf Vaughan Williams. 



ంకింప పనిలేదు... భాషాళాస్త్రవేత్తలు కొన్నికొన్ని శబ్దముల పుట్టువును గూర్చి 
రు 

అనె కో వె ళ్ We? 6 ? కీ క్ట లీ వ ఇల 

యటివి సిదాంతములు చెసిరి. నాయన నాగలి “పు శబ్దము తవ 
థి 

ఖో = గ su తో శిఖా: ణా బె లో 

గంథస్థమొనర్చి నాడు. చాని మూల మాాగంథక ర్రచెం నుందియు డును. 

“Children playing on flutes and singing snatches of songs that 

are artless and a few phrases repeated again and again.” 

‘“‘On the hill the long tailed monkey 

In the valley stalks the tree-bear 

The bear with the tail 

Along the stream-bed runs the monkey 

The monkey without a tail. 

Ants and mosquitoes girding their loins 

Stormed the house of the sugar-goddes 

Mutyalamma, the village mother 

Joined in the raid on the sugar-goddess 

Victory won, they returned 

See the stars 

See the sun 

The day is dawning 

The sun is rising 

The bright light comes 

The brilliance comes.” 

ఇదె గంథమున వారి సాంఘికజననము ఆచారవ్యవహారములు పెరడ్డి* rl ఆ 

'పేరంటములగూర్చి వాయుచు హక పెండి నిర్ణయములో నిరుపతముల 

1. The Reddis of the Bison Hills. By Haimendorf. Page 112. 



ఎం తెలుగు జానపద గేయసాహిత ము 

వియ్యాలవారు సంవాదరూపముగా పొడిన పాట ననువదించినాడు. వి స్తరఖీకి 

వలనను, అది మూలము గామియును ఇట నుదాహరింపను. ఈ పరిశోధ వే 

టా గ్ర గ్ క్ చెంచువార లగూర్చి యొక ! గంథమును (వాసినాడు. దానిలొ నాక 

ఇ మేని సంద డు కం యా దనదుంం కన యట ఇర కంమొవరు, 
జట్టు చేసిన నృత్యమును సంపూర్ణముగా నభివర్ణించుచు వారు [| 

నప్పుడు పాడిన తెలుగు పాటను ఇ ంగ్గిషు లిపిలో |వాసినాడు. ఆపాటన నేన్స 

తెలుగు లిపిలొ నుటంకింతును. 

కొండన్న మాదన్న, నారికేళో(Twం Brothers who live in the sky) 

వేటపోయ్యే రాములు నారికేళో 

బంగారి Pasela 11 (Shoes) 

బంగారి బొడ్డెబాకు ia 

పిడికెడు వడ్డు తీసి క 

“కొనగోర వొలిచె ఫ్య 

చిక్కుడు పువ్వులు 
సిరిగె తోమి ష్ణ (కుండ) 

కొనగోర బియ్య మొలిచె ,, 

మాచేత పోచేసి రా య 

అమ్మలా వాయమ్మ స 

నిళ్లైన ఇయ్యవమ్మ ॥/ 

షీ అమ్మ మరదల క 

నేను ఉండా మరడి లే 

ఇ క్యా థి ఇ జి జ ష్ వ : 

పై పాటయందలి కొండన్న మాదన్న) “పాశెలి “సిరిగ” శబ్దముల కాతడే 

జ్యా మె ; శ లలి అటుల య గెయముయొక్స నా నట్టు? గతికి కో 

1. The Chenchus. By Haimendorf. P. 239. 
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సూచించి యుంటిని, 

క యైనన 

ట్ 

కావని 

క్రికమే 

లోనె సాగిపోయెడి ఏీలపదములవంటి గేయ 

Ca 
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మునకు గరియెన జటుపాటలు 

pn 

0 
Ww. ల దిదుజాట! 

యందు, ఆదిలో బై 

దో 

2 

ఆదియందే పలువురి యలంకార 

కూడ పరిణతదళలో ప్రత్యే 

చర సె 
(= 

Vu 
తరవంుకు 
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ను 
cy 



వావి తో 
లెలుగు గవద వ న అలుగు జడానపన గియనాహిర మ 

కానోనరోగో యయునో కొత (వత్వోతో కవి యుండడన్నమాట. అదియే 
గ ద ఖో న జ శ్ ఇద ల ఒరి శి అ ఇ 

We IY బల 5920. కవి లకయి పదము లత్రేల్లు లట లు లికి 
సొ జ ప యె క 

జొంలిఆలలుల 1 ఆం 

అనగా 

రా 

వ్ ము ఐల నగ ఆన ఇళ 

కంపన నో నగుపడినను పెన జరిగిన చర్చాసారాంశ ముగా జాన 

ల NAN TMD, లన 30d యొకే (పత్యేకరచయిత కంతగా [ప్రమేయము ఆదగియు, 
బు ల జే న్ 

షక, షయనియు కనుక రచయిత పేరు మనకు దానిలో నగసపడ 
(అట సమజష్ట న 

da కేల్బుకొనుట కష్టసాధ్యమైన పనికాదు.  జానపవగేయములను విన 
Cid 

ఇక ఉదకం 
వందు మన ధ్యానమా గేయరచయిత వెపు పోదు. చినికి కారణము 

క. om 
న 

We ఆలో es ల 

3 ” é న? ఏ? 

బహుశః స్మయముగా నా 'రచయితి' కు గూడ తన్ను గూర్చి ఇట్ట (ోద్ధ ల 

జానపదగేయరచయిత అందరుకు మన గపపు! షః ర్త న Oy, 3 లో గ్గ 

గా శ ఇర ~ Wf శ 
ఈ దిషయ| పస క్తిగల ఎంతసంఘటనస 

5 లంలో ళ్లి జీ ఇ శ WY Fn 

మొకటి వంగదెశముగ జరిగినదాని నిచ్చో. నుదాహరించుది య।|పస్తుతము 

‘Mr. Khitimohan Sen once asked a Baul why isit that 

they make no effort to preserve the names of the composers of 

their songs. The elderly Baul, pointing first to the full river 
where boats were passing under sail and then to the almost dry 
canal where boats 300064 on the mud, answered, “Do the boats 

under sail leave any trace of their passage ? The track of the 
boat being pushed along the canal is marked plainly in the mud, 
Which is the simpler and more natural way ? Ours is the simple 
way. The leaving of foot prints is artificial and unimportant.”! 

జాన es శ NA es a] al 5 ద్ శ లో CS bY గెయములగూరా కృషిచెసిన పండితులందరు ఈ గేయయున 
లా ఆ చ ” [a] న ~ - 

కొక 'పత్యకరచయిత యనువాని లేమిని బలపరచినవారే.  ఒకదాకాతు 
pao ళ్ 

పంచితు ట్టు నుడివెను, 

“Perhaps we might say it isa kind of song not known to have 
been composed by any one person, a song handed down over 
the years from singer to singer without aid of print, a song 
containing within itself some of the character and history and 
customs of the people who have sung it, a song willing to 

1. The March of India (Mystic minstrels of Bengal) Vol. II 

No. ISept., Oct. 1952. 



పవేశిక జక 

change along the way ofits travel according to the needs or 
creativeness of any particular singer or group.” 

ఈ మాటలయందు రచయిత! నుగూర్చి యేకాక మరికొన్ని వాశపదగెయ 

అత్షణములును చెప్పబడినవి. ఈలక్షణములగూర్చి చరి ర్వించుటకు పూర్ణము తలం. 

౭చరు పండితుల యధి|ః పాయములను గూడ పేర్కాందును. 

“..... Though a man, not a people, has composed them still, 

the author counts for nothing, and itis not by mere accident, 
but with the best of reasons that they have come down to us 
anonymous.” 

The proper destiny of its author is inglorious obscurity and 
its appropriate place is enshrinement in the heart and memory 
of the people. 2 

ఒ చే అజ షి 
కచుకనె జా జొ సపచగయము స సమష్టిస ప ఆటీ యెహో యినది. ౧రు, గాలి, 

వలుతురుల వలన అవి యందరును అనుభవింపవలసిశ భాగము. దానిపై 
ళ్ 

గడా రా నా శ న్ా వ ఆడికార ముండదు. + శిష్టనాహిత్య మునగ నొక ప తస 
పల జో జ్ oa ము . క! 

అ, 

ఇ అలి దంల సట్ నల. వడిగా లది నాం * లో Wa WP ఖల్ ? 

యర పలువురి చత్తుంత్తా పరిగిస్రది. “జానపద గేం యమునకు. రచయిత లేడు 
క 2 పాభకాననుడ సబా? లా కాలా? ను కళ లం 2 

ఆము పవచనకుందం ముక్కాఖి' “హేయము, రచయిత యనువానికి నిష్ట 
న్నా బో త్ 

(వౌధాన్ధు ము జానపదచగేయమున లేకి అలు అనుట, 

ge ఇల జానపదగ 9 పథము అరతణయు. 

Va Ve 
౯౮౦ (వ్రభ్రమలతృబము ననుసరించి రండవ లక్షణ మెర్ప డుం వానపదడ 

గెయమునకు -వరిజతన్సదావము లేదా సియచితన్వాడూవము లేకపోవుట ' 
లెండవ్ లక్షణము. శిష్టసాహిత్యమున నాఠతరచనక డాని క ర్రచేత రూపురేఖలు 
డిహబడి పరిణతసంరూప మేర్చ డును. రాని జానపవగేయ _ మొక్కొక్కురి 
నాట నౌక్టొక రూపము. దిచ్దుకొనును. ఒక త్రరుగపను, ఇంక్రొకచో 

అ ఒక చోట నొక కోత్త త్త మాండలిక మేలేకొను:ఏ. ే రాకచో నొక 
కొత్త పెలొకుబది కూర్చుకొడును.  ఒకచో నొక చరణమో కొంత భాగ 

l. Animal folk songs for children. Ruth Crawford Seeger. 
2. The Ballad in Literature T. F. Henderson 



ఎగిరిపోవును. మరొకచో నొక చరణమో కొంత భాగమో కొం త్తది వచ్చిచేరున 

గేయన్వరూపము దానిని వాడుకొసువారి మనోభావముల కనుగుణముగా మారి 

ఫోవుచుండును. భాషాశాస్త్ర వేత్తలు స్టో గబ్బములు వాని సుచ్చరించెడు మన 

Ad అం వారి చి ఆ 

ముఖాంగయంతము సననుసరించియు నాయాపద దళ ముల సీత దపరిస్థితు: రుంను 

బట్టియు మార్చునొందునని చెప్పుదురు. ఈ పరిస్థితు తుంరు తోడుగా జానపద 

గేయములను మ. మనోభావములును వారి పరిస్థితులును ల. 

చేర్చుకొన్నచో  జానపదగేయమున కొక నిర్జీత (నియమిత - పరిణత) 
జ్ సూక్తి నవగాహనము చేసికొన చచ్చును Se TS 

లక్షణముగూర్చి పాశా ఠ్యపండితా భ్మిపాయ సము ము లిట్టున్న 

“It follows that a genuinely popular ballad can have no 

fixed and final form, no sole authentic version. There are 

texts but there is no text’ 1 

దీనికి కారణము (Das Volk Dichter) 'సామూహిర క ర్తుత్వము” అను 
Grimm పండితుడు చెప్పిన [పథమలక్షణమేయని తొలుతనే Wu యి ద్ద తిని, 

జానపదగేయమునకు పరిణతస్యరూపముండదను రెండప షత 

ననుసరించి మనము దానియొక్క మూడవ లక్షణము ఊహింప వచ్చును. గేయ 

రొభనాకొల యద మళ్ళ మని sooty యూడబలక్ష ణము, శిష్టసాహి 

రచనాకాలము మన మెన్నియో ఆధారములతో తెల్బుకొ నగలు? ఫచుగా సు 

రచనాకాలమును కనుగొనుటకు సాహిత్య చరి! తకారులు దాహిర ములుసు ఆంతర 

ములునునగు సాక్యముల నాధారముగా చేసికొందురు. బహిస్సాడ్యము మృగ 

మ. ఆంతర సాక్ష్యము, రచనాస్వరూపము సాయపడునని మన కంచలకు 

లిసిన విషయమే, కాని జానపదగేయమున నీస్వరూప మే యెప్పృటికపుడు 

ప. కావున కాలము డెలిసికొనుటకు వీలుపడదు. 

“One of the marked tendencies of popular narrative poetry 
is to alter or eliminate specific names of persons and places in 
the course of oral tradition.”’2 

1. English and Scottish Ballads. F. J. Child 

2. Ibid 



AS ey లః SN lb శ్వ ) 

బహిస్సాత్యము మొదల మృగ్యమని యెరుగవలెను. కొన్నికొన్ని 

సమయములందు దక్క రచనాకాలము నిదమిత్ధ ముగా రెల్చలేము. వ 

“A popular ballad as we have seen seldom or never, 
has an assertainable date” ! అనునది రూడియెపోయినడి. గెయ 

తో 

సంరూపయును బట్టికూడ దాని |పానీనతనుగాని అర్యాచీ సతనుగాని ము 
చ కా 

నిరయింపజాలము. సిసలై న జానపదగేయము సనాతనమునుగాదు, అర్వాచీనమును 
ణి 

గాదు అది పాబీన కాలగర్భముసన వేరుదన్ని ఎడతెగక నవనవోన్యేషముగా . 

'కొత్త కొమ్మలు వైచి, కొ త్తిచివుప్ట [కొ _త్తపువ్వులు కొత్త పండ్లుగల 

మహావృక్షము. How cldis that folk song? అను |పశ్నమున "కొక 

వాశ్చాత్యపండితుడిచ్చిన సమాధాన మెంత  సమంజసముగా న్ఫదో 

రికింపుడు. E 

“A folksong is neither new nor old because it is 

continually takiag on new life; it is an individual flowering on 

a common stem.’’? 

నిజము విచారించినచో జానపదగేయమును విన్నప్పుడు దాని రచయితను 

గూర్చి గాని లేక కాలమునుగూర్చిగాని యడుగగూడదు. ఏలయన మనకు 

కావలసినది దాని రచయిత కాదు; కాల మంతకన కాయం దానిలో నున్న 

వై శిష్టము, అందము ననుభవించుటయే సరసులై నవారు సహ హృదయులై ౫ నవారు 

చేయదగిన పని. ఈ విషయమై యింకొక యుదాహరణ మిచ్చుట యశ ప్రస్తుతము 

కాదనుకొందును. 

“When a collector now a days hears a song sung bya 

traditional singer he may be pretty sure that if the singer isa 

true artist, he will have unconsciously added something of his 

own to what he sings. A folk song then is always grafting the 

new on the old.’’”? 

ఇంతవరకు జరిగిన చర్చల ఫలితముగా జ శానపదగేయలక్షణ మింకొ కటి 

మనకు స్పష్టపడినది. ఈ గేయములు [వాతపూతలతో గాక కేవలము 

1. English and Scottish Ballads, F. J. Child. 
2. The Encyclopaedia Britannica. R. V. W. 
3. Ibid 



మౌఖిక (వచారమిననో. జీవించును. వినుకలియే వీని వ్యాప్తికి సాధనము. 

జానపదులకు చదువుసంధ్య లుండవుకదా. కలము కాగితముల [పస క్తి యసలే 

యుండచు. ఒకరు పాడగా మరియొకరు విందురు. అటనుండి మరియొక'రి 

నోటబడును. ఇటులే జానపదగితములు ఒకనోటినుండి మరియొక నోటి కెక్కును 

ఓక చెవినుండి మరియొకచెవికి బారును. కొ త్ర పొలిమేరలను (దొక్కి _గామముల 

కగ।చాకి సీమలు గడచి ధక దక కుక పయనించును. ఈయన్లు[శుత[పచాళ -- 

లక్షణ ముననే జానపదగేయ ములందు మార్పులు కూర్చులు గలుగుచున్నవి. 

“A further and very important limitation of folk song 

must be mentioned, namely that it survives by ‘purely oral 

tradition. By our hypothesis the inventors and disseminators 

of folk music are unlettered, and are therefore unable to 

stereotype their inventions by means of reading and writing, 

It is on this that the whole nature of folk song and all questions 

of its origin and development depend.” 

అత్యంత।[ఐ పానీ: ఇమెన వేదవాజ్మయము మనదేళమున తరతరములసుంది 

యగు సతముగా వచ్చుట మన కందరకును తెలిసిన విషయమే. వేదము 
ణీ 

ంలేఖ్యములు. వాని నొకరిశుండి మరియొకడు ఏని నేర్చుకొనెడువారు. కన కళుకనె 

వేదములను (శుతుల్తందురు, ఇదిగాకను వేదము లపొరుషేయములని మగబాడి 

యధి| పాయము. అనగా వేదములు మగుష్యులచే నిర్మింపబడినవి కాపసుట, 

అవి భగవద్ద త్త తములని మనవారి నమ్మకము స్ట భగవద్ద త్తములై నను కొరకును 

ఆహైరు3 ఇయములను మాటలోని యంతరార్థము జానపదగయ పథమ అతణమున్న 

eee లేక హోవుట)కు సన్నిపాతముగా నున్నది. | పతము- 

పౌర్గుషేయము అను నరండు లక్షణములను దృష్టియందుంచుకొని కొందరు 

త సగ వేదములుగూడ (పాచీనా ర్యుల స యుండునని 

వించిరి. ఈ భావన కొంత సమంజసవ Ver we న్ను వివాదాస్సవమై మెడి, 

అయన జానపదగేయమునకు మౌఖిక పచారలక్షణముచే మార్పులు 

జరుగుచుండుట మనము తెలిసికొనియునా న్నాము. కాని వేదమున మార్పులకు 

దు కడా. వేదముల కుత త్రిదశయందు సామూహికక _ర్హృత, 

రూర్చులు 

గ్జ్ గ్రా G ల Fa 

1. The Encylopaedia Britannica R. V. W. 

2. డాకర సతేంం! దగారి *, వజలోక్ సాహితఠతుకా ఆరుయడ్' 
ళు ద ౬ టు జ్ (5) 



లక్షణ: కొంతవరకు సరిపదినను 'పచారదళయందు మాతమొక నోటినుండి 

జురియుకొ. నోటికెక్కినను మార్పులకు కూర్పులకు నవకాళముమాత్రము లేసు 

కొంతవరశెందుకళ మం త'దష్టలుగా నున్నవారే ఆయా వేదమం(తములకు 
టం వా అది గ క! 
కవంని పంచితులందురు గనుక, 

శానపదగేయపముల మరియొక లతణము వాని నవొవి (అక్ లోక్) పలి, 
ర్ూ 

ఇదివరకు | స చెప్పబడి: త్ | స్వరూపమునకును శై. లికెని 

దేవ కలదు. స్వరూపము ( రచనము యెక్క వాహిరరూపము, శైలి ఆంతర 

దూపి [స్సు కాప:.::. Style in man అనునపుడు వు గరహైింపవలసేసదీ యాంతర 

రూప మేకదా. జానపపిగే ే యోత్ప త్రిగురించి చర్చించునపుడు దాని తత్వమగు 

ఆ పంయత్నశిల్ప మునునహార్మి తెలిపియుంటిని. ఆతత్యము “కు సంబంధించినదే 

యా ఎసకృతక తై రియ. అతణము. శానపచగే పసుల ఇల నిరంంకృత మై. 
క 

ధారణమయుగా నుండును. (పయత్నపూర్వక ముల జ a fn 0 [ల [ed as oO as fy 
qf 

సెజ్ఞాలంకారయిలుగాని, ఆర్థాలంకారము ములుగాని, క వపాథో క్రులుగాని దానియం 
ఇం" ఇ! శ ల ల న్ా ఇంకి ఇల్ ఈ క ఇ అ ఇటో 

ర, య. న. య కావ్యాత్మ యని వకోగ _క్రీజీఎతకారుడు చెప్పెను, 

స_కి యంతగా లేటు. చ్యంగ్యార్థముల కిట అంతగా 

కావుకేష.5 అని సుకుమారభావములు, చక్కని దేశియయులగచ పద పయోగ ములు 

adage రసధ-ని మా! తదపి డౌ సనం నస టంంలందు కాశశగను. 

జానపడగేయముల మరియొక లక్షణము న పాడుకొనుటిట బీలుగాయుండుడ్, 

శాసజకగేయ భబ్బమండే యీ అతబ మిమివియున్నది. గేరదమనగా పాడుకొనుట 

వై నది. జానపదగేయోత్స త్రి నృత్యముతో జరుగునని మన మిదివరకే 
తెలిసికొంటెమి. ఆ నృర్యమున కుండెడు తాళలయలు గేయమునకును 

సం[కమించును. ఈగేయముంం దర్కడక్క డ నొక చరణము పునరాష్ప త్రై 

నొంచ:ఏ. దీనినే REfr8in అందురు. ఇది మన 6 పల్లవి వంటిది. గేయలక్షణమున 

కడి మరింత తోడ్పడునదిగా గుండును. తాక లయలతో గహడిన ఈ గేయములు 

స్టనాహిత్యమున కాదిరూప మైనటులే సంగీతముచకును తొలి రూపములు. 

మార్గడెశిభేదములతో నొప్పారు సంగీతమున నివి దేశికాఖకు చేరినవి. జానపద 
గేయముల ఛందోరూపముల గురించి విచారించునపుడి విషయమై ఏపుంయుగా 

చర్చింతును. కథాగేయము Ballad సుగూర్చి చెప్పుచు “The ballad, of 

coruse, like any real lyric, must be sung, it must have a tune, 



క తెలుగు శానపద సయసాహివ ము 

ind this tune usually rustic unsophisticated, is provocative as 

vell as reminiscent of accompanying steps, but the same ihing 
. 39 శ” ఇ ల 

s true of many a song utterly foreign to ballad”.! అనుటచి వాస 

కద్దగేయముల గేయత్వము సర్వజనాంగీకృతవిషయమని య న 1 

వేశీయు లంగీకరింపరు గాని నిజముగా సంగీత మారంభ మైన దిచ్చటి? ఈ సచ్ 

యని నామతము, ఈవిషయమున (జా నపవసంగీతమున) ఆ న 0 

క 3 Ya మం ధు అల ఒక పాళ్చాత్యపండితు డిట్టభి పాయపడినాడు. 

“We ficd the unlettered people have both the desire and 

the power to express themselves musically and these atternpts 

at musical expression are not mere clounish nonsense nor are 

they, as we are some times told, degraded reminiscenses of 

“cultured” music, but are some thing 9318606౧13; moreover 

among these spontaneous expressions are to be found melodies 

which are the most treasured possessions of our 2” * 

జానపదులలో నారంభమైన ఇట్టి సంగితమే (కమపరిణామముఐది 

శాస్త్రమును పెంచుకొని గొప్ప కళగా రూపొందియుండును. ఒక్క గానక 

కాదు, తక్కిన కళలన్నియుగూడ నిటులనే | కమవికాసము పొందినవి. ౩ 

(పకృతమునకు వ త్తము 

ర 

Gr 

ఇప్పటికి జానపదడగేయలక్షణము. లారు ముఖ్యమైనవి చెప్పబడినవి 
ఇవిగాకను మరికొన్ని లక్షణము లున్నవి. ఇవి: పెన జెప్పబడిన అకణ:అందు 

జేరిపోదగినవియే. శానపదగేయము లన్నిటిని “ఆజరబనయు లని _చెప్పుకౌన 

వచ్చును. ఆశువనగా వేగము, చతుర్విధక విత్వములం దాసకవిత్వమొకటి. 

యోజన లేకుండ, కలము కాగితముల (పసకక్తి లేకయే వేగముగ జెప్పు కవిత్వ 

మాళుక విత్వ మనబడును. శిష్ణులెనవారు చె చెప్పు ఆపక విత్వమువంటిది కాదు కాన 

పదాశుకఏిత్వము. తిరుపతివెంకటక వులు కొప్పరపుకవు లానువుగా క వితంషు . 

చెప్పినను వారి క విత్యమున దాని స్పృహతో బాటు శిల్పమున్నది. అటుఐగార, 

జానపదుడు చదువుసంధ్యలు లేనివాడు. కలముకాగితమగునదిలేక, చెప్పదలచిన 

విషయములను లయానుగుణముగా ఒకొ) గ్రారప్పుడు లయకుసరిపోవుట కై శల లు 
౧ 

1. The Popular Ballad, ఈ. 9. Gummere 

2. The Encyciopaedia Britannica. R. V. W. 



అ? ఇ? బావతొ 

దాం ఆ ఆ ౨౯ 

వరిగి పొట్టివై నను లేక పెరిగి పొడుగ్రై నను చెప్పుట జానపదుల ఆశురచన 

మగు. ఈ ఆశువున తాను చెప్పునది చక్కగానున్నదా లేదా యను పట్టింపు 

జానపమన కుండదు. ఈపద్ధతి రచనయును పాశ్చాత్యులు (inprovisation) 

మరియొక చిన్న లక్షణము శానపదగెయమందు (పతి చరణాంతముననో 

డా యొక ఖండము (512022) చివరనో లేదా అచ్చటచ్చటనో ఒక పదమో, 

ఒక చరణమో పదేపదే మరల వచ్చుట. ఈ లక్షణయును"వ్రునరావ్య ల్లీ యన 

వచ్చును. ఈ అశతణయు జానపదగేయముఖ్యలక్షణయులం దొకటియగు 

గయత్వమున నిమిడిపోవునరు. ఈ పునరావృ త్తిచే గేయత్వము మరింత 

పెంపొందును. దీనిని పాళ్చాత్యులు (Refrain) అందురు. రానురాను సంగీతకళ 

పెరిగినకొలది ఈ పునరావృ త్రియే పల్లవి యనుపల్పవిగా మారిపోయియుండును. 

పలవియనగా  గేయమున [పారంభమందుండి చరణముల కన్నింటికి చేరి 

నది. Refrain పల్లవి కానక్కరలేదు. పల్పవిమా్యతము Refrain 

(Gl, 

లే 

జానపదగేయముల మరియొక లక్షణము 'జిననామాన్వా వరిబిత 
వోన్సుకో మగుట. ఈ గేయమునందలి వస్తువు “_పజాసామాన్యము యొక్క 

జీవితము, వారి ఆశయములు, వేడుకలు, కష్టనిష్టురములునై యుండును. పదకవి 

వస్తువునకై తడుముకొనడు. అతడు పౌరాణికగాధలను ఇతిహాసమునందలి 

వృత్తాంతమునుగూడ తన కవితలో చేర్చుకొనును. మరొకపుడు తన |గామము 

నందో సమీప [పాంతమునందో జరిగిన వీరకథనో కరుణాత్మక మైన వృత్తాం 

తమునో స్వీకరించి పదముగా పాడును. అతనికి నాయకుడు ధీరోదాత్తుడు 

నాయిక స్వాధీనపతికాది భేదములలో నొక్కతె కావలెనను చింతలేదు. లక్షణ 

ధేదము. లాతని బాధింపవు. ఇతివృత్తము _పఖ్యాతమే కావలెనను దృష్టి 
యాతనికి లేదు. తన (శోతలైన [పజల మనముల నుజ్ఞూత లూగించగల 

వృత్తము సమీపకాలికమైనను అతనికి సమ్మతమే”. పురాణాదులయందలి 

వృత్తము తీసికొన్నను సామాన్య పజానీక పు మన స్తత్వమున కనువుగా, తన 

మనోభావముల కనువుగా నద్దాని తీర్చిదిద్దుకొనును. ఉదాత్తప్యాతముల కా 

1. (౮ ఖండవల్రి లక్ష్మీరంజనంగారి అము|దిల జాంసములు. న 
వ 



Dye $e కారి ల వా ల! Me జ జో కలం తెలుగు శాసిబిది గయనాహీళ ము 

నో ఒఫ్ సార ప ఒం న మో క్వ ్ట్ ల ny [పబంధములందుండెడు ఏ ర్యయుగ ని అప్జైావశపర్షన 

జో పర్ణనములుగాని, పకృతి పరిశిలనముగాని,  తతా-చింతనగాని  యుంవవు. 

పీనియందు మనుష్యత్యమే, మానవజీవిత తచ్మితణమే మెండుగా నుండును. మ 
ఇక రసవిషయము, జానపద గేయమంతయ నార రొనఘుటోక, 

భావక విత్వమునందువలె పల్టెపాటలందు ఆత్మ పరక వితాంంకో యు (Subjective 

Poetry) హెచ్చు. కాని కథాగెయయులందు మా[తమిు బి బహిర్యస్తు అమిత యు 

(Objective Poetry) హెచ్చు. భావకవిత్వమే కాదు. అసలు ఏ కంతా 

మెనను ఆత్న పరమెనదే యనవచును. రస|పకీకియందీ రెండుక త Tెక 
Cua w షష 

ము 
జీ 

మార్గముననే సాగిపోవును. సమగ*మనుష్య జీవితము! my రసాతల 

స్థాయిత్వము క కలుగునంతటి పరిపూ పూక్షత్యముగాని మనకు దీనియందు గోచరింటపు. 

జానపదగయములందును రసరాట్టగు కృోంగారముగకే రవ గతాంబూత.ు 

తరువాత లెక్కింపపగినది కరుణయు. ఇదియొక ౮ సత లు. 

కరుణము తరువాత నరుల రాం కాసనము. తరువాతి స్థానము దత 

రసములకు. ఈ విషయమై చిపులచక్న ఆయాభాగములందు జఉయముప. ఉంటి 

వరకు జెప్పబడినవి జ వ డు ఆరు ముఖ్యులషణములు, నాలు 
శ ఆఅ అల్ల స్థ జ అ వానా 

గుపలక్షణములు, మొ త్రము పది లక్షణములు. ఇంకను సల De TE 

ud 
అ సర oN 

wl) కాని యవి పెవానియందే యిమిడిపోవును. కథా విరహితఠ గయపములకన్న 

సహిత గేయములందధికముగా నుండు లక్షణములలో ఆధా; నార్మవత, 

పరా[శయత (0bjetivity),వారానువ ర్రనములు (Ballad తనన Places) 

ఏకసూ!తత, పబోధములనునవి ముఖ్యములు. 

(ప్రమేయము 

ఇంతవరకు జానపదగెయనిర్వచనము, జానపదవిజ్ఞాసములో ని భాష, 

గేయోత్పత్తి, దాని లక్షణములగూర్చి మనవి చేసితిని. (పక తము. జానపవ 
గోయములగూర్చిన నౌ పరిశోధనా పమేయమును నివేదింతును. దీనికై మలం 

నొకసారి వెనుకకు మరలవలయును. జానపదగేయము లనుమాటను పె; 

చెప్పబడిన లక్షణముల గిరియందే బంధింపవలయునా యను నొక పళ్ళ 
సల 

Cal ఖీ యుడయించును. అట్టయిన ఉఊత్తమలక్షణములు కలిగిన గేయములు మనక్ష లలి 



న On పదెళ్క 

అల్వ సంఖ్యలోనే లభించును. పరిశోధనావిషయము  సంకుచితమైపోవు::. ఐన 

నేమి ? అట్టివానినే ఇ వానపదగేయుపు అందమన్న నితరగేయములకు పెక్కైంటి 
అన్యాయము జరుగును. వానికి జరిగెడు యన్యాయమేమికాని బహుళ పజానీక 

నుందు పచారమందున్న పాటలను ఎడిచినచో - జానపదగేయ 'పధాన 

తత్యమైన య. 220 అ పయత్నపూర్వుకమైన శిల్పముగల పాటల 
దడిచి? చో _ న యుద్దేళమునకే భంగము వాటిల్డును., అజ్ఞాత! %ల్ప దబంఅవిదిత 

క్ర కర్హృత్యము a అనునవి (మిక్కి లి పావీనమాలు) కొలది గేయములకే 

వ ర్రించును, ముదితములై న అర్వాచీనగేయములు కొన్ని ంటిలో తత ర్త 

'పేరుండుట కలదు. దిర్ణములగు న. వేదాంతపరములగు తతంము 
స్ట 

లందును రచయిత పేరులుండును. అంతమా[తమున నివి జానపదకాఖసుండి 

నక)_రలేదు. కనుక నా పరిశోధనా పరిధిని, నాజాళవద 

సి త్రమంష జ ములు 

శ్రానవదగముములనుగ కప్పు డు మరికొంత ఒళాలచ్భుష్టి 
| ~ 

కపప సరమ రిక వాళ్ళాత్యపండితుడు జాన పదసం నీతయును గూర్చి యి ట్టనెను. 

“It is some times held that the word ‘folk song’ should be 
used in what is called a ‘broad’ sense so as to include not only 

genuinely traditional music, but all those songs of a popular 

character which are habitually sung by the people of a country.’’1 

ఈమాటలు జానపదగేయమునకును చెట్టుని నా య భిపాయము.అనగా సె 
వ్ 

నిరంచనములుగల జానపదగేయములే కాక (సార్వజనీనత) (పజాసమ్మతముళై 

జగపదములందు బహుళముగా (పచారమందున్న గయమహములును జానపద 

గేయములే. జానపదగేయ్మపథమలక్షణము నగుసరించి గేయక ర యెవ 
అలలో ఇల తెలియగూడదు. కాని సిసలైన జాగనపవగేయములందును వీకారణయుళనో 

మనకు కొన్నికొన్ని తావులందు ఆయా గేయక ర్తలు గోచరింతురు. “జానపద 
గేయమునకు రచయిత లేడు" అను లక్షణమందలి ముఖ్యాభి పాయము రచయిత 

యనువానికి శిష్టసాహిత్యముననున్న పాధాస్యము జానపదళగేయమున నుండ 

కుండుటయే యని తొలుతనే మనవిచేసితిని. నిజముగా నదియే మనకు 
కావలసినది. బొబ్బిలిపద మున్నది. దానిని రచించినాడు పెద్దాడ మల్టేశమని 

1, The Encyclopaedia Britannica. R. V. W. 



తలి 

యందురు. కవిపేరు ఏకారణముననో మనకు తెలిసినంత మాత్రమున బొబ్బిలి 
పదము జానపదవీరగాధ కాకపోవునా ? దానికెంత సార్వజనీనత యున్నదో 
మన మెరుగనిది కాదు. “రామరామ అనంతకాలము రాజ్య మెలలేము - చచ్చిన 

వారికి వీరస్వర్గ్లము యిక్కడ కలుగును” అన్న బొబ్బిలి బెబ్బులి వీరగర్దనము 

(పతిధ్వనింపని తెలుగునేం చేరెడై నను లేదన్న నతిళయో క్తి కాదుగదా ? కనుక 

బొబ్బిలిపదము సిసలైన శాసపదకృతి. ఇట్టి గేయములన్నియు నీ పరిళోధనమయున 

నుండును. ఇంతియకాదు. కొమనాల గో త్రాబ్ధిచం దుడై న “పిసయిల్ల యసుదాడు 

| పియుము దీపింప, పలనొప్ప శ్రీనాథువచ నపర్ధతిని” బాదిన యదుకాస్త్ర 

చరితమును (కాటమరాజు కథ) జానపదగేయమే. లిఖిత పూర్వకముగా 

లభించుటపలగన నాతనిపేరు మిగిలినది కాని లేనిచో మనకా కవియెవరో తెలిసి 

ండక పోవును. తెలిసినను తెలియక పోయినను ఆ పాటయందాతని (చాముఖ్య 

మియును లేదు. వీరావేశముతో బాడెడు పతి గొల్పడాపదము తనదే యను 
కొనును. అది విన్న |పజానీక మాపాట తమదే యనుకొనును. కనుక రాటమరాజు 

కథయును జానపదకథాగేయమే. పె యిర్వురు కవులును శిష్టుం వృష్టిలో 

నంతగా చెప్పుకొనదగిన కవులు కారు కనుక నీవిషయము సామాన్యమే. కాని 
కవితాసనాథుడును గౌడడిండిమభట్టు కంచు ఢక్కను బగులగొట్టంచిన 

పండితాఖండలుడును,  బహుళాంధో_క్రిమయ।|పపంచమును [బోచినవాడునగు 

శ్రీనాథభట్టారకుడు రచించిన పల్నాటివీరభారతమును కూడ జానపదగేయ 

మనుటకు సాహసించుచున్నాను. ఏలయందురా ? 

8 
ర్ 

“On the other hand, a good popular ballad differs from 

these refrains and improvised stanzas in that it has coherence 

in structure, definite contents and what is surely an aesthetic if 

not a literary appeal. Either, then, the ballad, which carries 

such popular elements as the refrain or chorus and those pecu- 

liarities of structure which we shall presently examine in detail, 

‘is originally a product of the people under conditions of impro- 

visation and choral dance, but ennobled and enriched on its 

traditional course in such a way as to endow it with some thing 

of the dignity or art; or-else it is originally a poem, made like 



పవేశిక కక tir 

any other poem, but submitted by tradition to influences which 

give it a popular 0121౯20661.” 1 

శ్రీనాథవిరచితమగప ని పల్నాటిషర చరి|తపదయు శ్రిహిరకులవా 
కో 

కరుడు లచించిచ నలుని చర్మితమున కాం్యధానువావచము గాదు. అయఃపిండమని 
n a ఇల స్ట థ్ ఇ . ము ల 

సేరాంచిన కానిఖండమును గాడు. ఇది శ్రీనా పడు చిత ముపొొంగి న య. 
(| కనాన 

మ ఇ అన ష్ ఒప క ష్, గా “వేద శగెరఇంబు వుణ్యంబు సమకూరి; పట్టి, పలనాటిఎరుల భాగవతంబు . దిని వశష 
చ ఇ 

a ( ఇ ల ఇ 

మెదుందురా ? ' దీంట్లో దిగతీయాక్షరపు ఆట లేకపోవడంవల్ల సగం తుక్కు 
రా 

వదలటం మొదటి వెశేషం. ఇది తెలుస సంపదాయానికి. సరిపడని 
ఆ అధ ఆట సంస్కృతవృతాలై న హ్ గార్జూలమ త్రేభాదుల్లో 5 కార దేశ [పద్యంలో బసవపురాణాదుం 

చం వుండడం రెండవవి శేషం. అనువాదం కాళ మూల్యగంథంగా ఉండటం 

మూడవవిశేషం. మనకు సన్నిహితమైన స్థలాలు మహాశూరనిలయాలై. ని|డించే 
ఆంధ్రుల్లో వీరత్వాదులను [పబోధిన్తూ ఇందు కార్యరంగాలుగా వండడం నాల్గవ 

విశేషం. రగీతాలనే వాజ్మయశాఖయం దిది [ప్రథమగణ్యమై వుండడం అదప 

విశేషం” ఈ విశేషములన్నిటికన్న (Popular Character) సార్వజనీనత 
యుండుట ముఖ్యవిశేషమని నాభావము. కాశీఖండాదులందున్న శ్రీనాథుడు 

పల్నాటివీరచర్మితమున లేడు. దీనియందు శ్రీనాథున కెంత స్థానమున్నదో 
పదము పాడుకొనెడు ఆం (ధజానపదునికిగూడ నంతే స్థానమున్నది. ఇది 

శ్రీనాథుని (నిజ) (శ్రీగాదు, [పజల-అందును జానపదుల-సొమ్మైపోయినది. ఇది 

రచించినది దక్షిణాధిశు ముత్యాలశాలలో దీనారటంకాల తీర్థమాడిన సీనాథుడు 

కాడు. తా నెత్తుకొన్న యితివృ త్త తమునకును దానిని విను [శోతలకును గల 

సంబంధ పవాహమున నోలలాడు (శ్రీనాథుడు. ఆ యితీవృ త్త మాతనిది గాదు. 

అది [పజలది, జానపదులది. అది వారి తాతముతాతలనాటినుండియు చెవుల 

వ. కథ. అది కేవల మాతని ॥ ముఖోద్గతము దానీ నాతనికి 

నూత్నపర్ధతిని సంధానించు కోరికయే లేదు. దానిగురించి తన (పత్యేకభావములు 

చెప్ప పలెననగాని దానిపై తన వ్యక్తిగత పభావము ద నచ్చొ త్తవలయుననిగాన 

యాతడు కోరలేదు. మనకొక సందేశ మందీయవలెనను వాంఛయును లేదు. 

1. The Popular Ballad. F. 3. Gummere 

2. శ్రీ ఉమాకా న్లవిద్యాకేఖరులు. పల్నాటివీరచరి త పీ8 
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త 

భూయిషరచన, మానుగా సర్వసామాన్యంబు గామి, ఉరుతరగద పదోం క్రుల 
ఠి టు లి 

అ న్ ఇల తో కంటె-సరసమై పరగిన జానుతెనుంగు, చర్చింపగా సరంహామాన్యమగుట. 
లీ 

” 7 “Dd అర జన < WY NY” ad ఇ రా, వ a” 

గ దించుకొచనటలసిన కీ ర్రియును లేము. అతడ నర్చిన కార్సమింక జాఎుపముడై సు 

చ్ లో న ఒర్ వశ ళా దా న ఎజి మ న 

కేబియుండెడువాడే. ద్ర కాం గం చాటటదం అ MIRED త్ర 

లి తా ” 7 ర్న జ ఖో ల్ అర గొ DM అ wT AM Wu ప 
క్ు? క్రిత్యమును ఎడినాడు, | వతి తాగపదుయు వాందదు అభూత నాతడు గోచి 

(4 వాక్ ను 

జో భీ భ్ కో . చ Sa శ జ్ tea 

ow 

న్ 7 ను ఆ లి .” జె Wi జల Yd 

చుండగా | నాథ డారుబుగౌా పొడినట్టున్నచా ఆర చరితము, పత క చరిత టున్న 
ల! 

మా. బీ ల జ్ అ జో గా ఆళి ర నా శ శ ఇ రి పన / జ, స్ట ఇ ఖ్ వ్ f 

nC 'పగిద్ధపండితర ere | (అరా ని ఆతం జీ ఎమ్షుభ రుద, pw) Hae cr 

సె జ తో ఖ్" జ ఇ ళ్ రశ శ ఇ న్ ఇ” ళీ డా వాది షభ క క మ్ వే ల స ఖ్ వ 

శ్రానాటుడై సను బుగు క భంంతలముంపదు,. ఎర్ ర్మితమునకే EPP రి 
సమక స్ అ 

ళలరాత్నా ఈ కలలో Wa! తెలియ*ళ సట ల మం “3 
క్ర wu గాది, అఆ మయము లుం we యకుస్న! a ( Ie ఎహుజగనా అ Dw అము 

లో వం శి న లొ వ ప టం జ ల అ వ a వళ క యళ శ. 

జానపదుల నొళ్ళల్" కలిగిన జాలు - వు పలా కుర HOLL, గహద్ 
pun Pa 7 7 1 యడ “7 Vu, ఒరి ౧ జు అ ఇర 

శా నపచగాయములందు ఒర్చుటకు నొంకెంపగూదవఎ నా దధి చెద, ఇట్ట 
ష్ ల 3 5 ఖా 2 ఖీ సు? 4. _ ఆల్ క జో ఎవ ఇం ట్ జక ష్ 

దేశిసారసంతము నంతచిని జావపదగయములందు జరు. గయ రసాయ 
6) ఈ 

Po ఆ Pa Vy ల తాం 
జానపదగేయములు కాజాలవు. ద్యిపప దలై నను ఏ పాల్కురికి సేనాని చల 

పండితారాధ?చరి। తముగాని, బసవపురాణముగావి శాసపదగేయయములు రాజ్రాంవ పండిణ రా o|& ముగా ఉంల్రుర a tre) ww నే "రసు చు ఎల్బీ, 

1 
పాల్కురికి సోమనాథుడు తాను 'ఆరూఢగద్యపదా ది పబంధ-పూరిత క్ర. 

ళ్ 
న 

గూర్చద ద్విపదలు కోర్కి. డైవారినని చెప్పుకొనినను “అల్పాతలముల 

ననల్పార్థరచన  కల్పించుటయెకాదె క వివివేకంబ'నుటపలన (Conscious art) 

' పయత్న పూర్య్ణక శిల్ప మునకు దొరకొని “...పటుగద్యపద్యపబంధసామ్యముగ, 

కావ్యకళా|పౌఢి గల్పింతు ద్విపద” అని యటులనే చేసెను. కాదు కాదు ఇంకను 

కొంచె మెక్కుడుగానే చెసెను. పాల్కురికి పండితుడు వేసిన జాటయందు 

నడచిన మరికొందరు పండితకవుల రచనలగు తంగనాథరామాయణయు గాని 

గౌరన హరిళశ్చం[ద, నవనాథచరి తములు గాని జాశపవగేయములు కొజాలవ్వ, 

వాని నన్నింటిని దేశి సారస్తతసంపదలో చేర్చుకొనవచ్చును. కాదేని శిష్టసాహిత త్రం 

మన్నను దోషమేమియును లేదు; ఇదిగాకను పదసార స్వతమును పరాంకోటి 

కెక్కించినట్టియు, శ్రీరామచం|దుని తెలుగుమాటల నిల్పివోయిన మహాభ కుడగ ఆలీ 4 y (౮89 

త్యాగరాయలవారి కృతులుగాని, మువ్వగోపాలుని మోహనాకాలరమున  కొడలు 

మరచి భ _క్రిశ్ళంగార ముల నివాళు లెత్తిన కే తయ్య పవములుగాని, సారంగపాణి 

పదములుగాని జానపదగేయములు కావు. అవి మార్గసంగీతమున సాగిపోయిన 



కా ~ a 
pa తో లో తు ఖో ఇ ఒప నోరి అన మె వలో లి టం ఆ జా ఇ సొరి 

గ "a వా అనా ద సరి అ వా చిరు ఆఅ శ చా: రజీ (ఇవ 

TF టు ఆలో జీ ఇక ఖా నో హ్ 1 రర sete రడ ౯ తట My (ల) అమల 

"= చేది సీతమ-కు చింతాకుపతక మరించుకొన, గోపన హాది అంట డాం గ్లూ లో క ఎ అ 5 స్ట చ 

వదలదని. క లల రే శ పకక, కా. ల స 
క] 

టే లత 7 Po లో ఏళ వ జోల సన ఒరు ఒర 

కదలి పెవవి కదపినంతనే వెడలిన ౩రనలు జానపదగాయమయులు. ఇటుల 
Pe 

వో n a య a] in] 

క mum అల్ల ళ్ వ ఆన అయ రి యాం రా న్ వం క మా 
వం మురాలనుటూసుక్ స జానపవగ౧గయములవ Sa అ uN 

శ స్ 

ణా ళ్ 

ణా లోట జలా ఆ ర లి _ YUP, ఇఒ గక దా ~~ ఇంచి వ నళ 

విశకురచి చెప్శబూనుకొనుట సెకతసరి నూర్చుండి రణువుల అక్ు_ంచు దగ 
oo) en థి జం 

ప్ ల ~ అ వ ఆ 

జవ 5 Pp s/f లో రొ ఆ ఒర ఇ వ. లొ ల్ల. ra 

రగు: అట్టర నలు జాసపదజీవితమునకు సంబంధించిన ఇతివ త్రము, 
౧ లే 

Wf ఒడ ళీ రొ క. Va హ్ 5 న 4 ళం. 
ఛందసు*, భాష, రచనావిధానములతోనుండి, జనులలో బహుళ పచారము 

(35 పా 

సాహిత్యత త్త ముగల (అ పయత్నపూర్చుకశిల్పము ) ,పాక్తన మానవుని 

మనోగతభావవ్యంజకములై న లయాన్వితములగు నుడుగులు మొదలుకొని 

పండితాఖండలవిరచితములై న జనా మోదముగల పదకవితలవరకును జానపవగేయ 

పరిశోధనమున జేరిపోవునని మనవి. కథావిరహితములగు పల్లెిపాటలు 1011801839 
కథాసహితములై న గాథాగేయములు 211263 రెండును జానపదకవిత్వమందలి 

కొంత సామ్యము మరికొంత వైషమ్యము కలదు. ఈ నా (గంథమున 

పఠతపాటలతోపాటు గాథాగేయముల గూ ఏన పరిశిలనముగూడ నుండును. 

జానపదకఏవిత్శగమను నాణెమున కీ రెండుడు రెండు ముఖములు. 

స సాహిత్యమందై నను [శోతనుగాని 'పరితనుగాని రస పపంచయా [త 

చేయించునవి ప్రధానముగా గేయరచనములని చెప్పినచో సత బు 
రసికులను సహృదయులను ఆనందపరవభల జేయుటకు గేయము లుపకరించి 
నంతగా రసవంతములై నను పద్యము లుపకరించవు. దీనికి కారణము గేయముల 



కా ల్ వ్ లను తె 

2౬. తెలుగు శాసపన గాయనాహిత + 

గానానుకూలతయేయని నా యభి|పాయము. గేయములు తాళ అయబట్టములు, 

గానకళతో సంబంధము కలిగియుండును. ఇటులని పూర్తిగా కాత్రీయసంగీశ 

యుతములగు కీర్తనల నీ జానపదగేయములందు జర్ముటకు వీలులేదు, 

పండితసార స్వతమునకు నిత్యజీవితము నలముకొనుళ క్తి తక్కువ. జానపద 

గేయములందీపాలు హెచ్చు. రాజపోషణమున పండిత | పకాండుల యాదరణమున 

శిష్ట సాహిత్య మభిపషృద్ధినందినది కాని జానపదగేయసాహిత్యమి మాతు కేవలము 
(పజానీక మిచ్చిన కేలూతచేతనే కాలు నిల దొక్కుకొన్నది. |పౌఢోకరుః చేతను 

కవిసమయముల చేతను, పాండిత్య _పకర్ష [పకటనము ముచేతరు శిషసాహితాము 
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ఇ 

పద్యసాహిత్యము) జానపదులకు 'బెదురుబొమ్మ్య 'యెనది. శా పదగేయములండిట్టి 
(పౌఢోక్తులుగాని పాండిత్య ర(పకర్షగాని యుండుటకు వీలు 

ల్ని న్. 

hs వాడుకొనెడు వ్యావహారికభాషయందు సులభ ఈ 

లం 

గు es గ G 29 EG 

C3 ce ఎ” 
} చ్చ | 

ల CD G3 Gg 

og లజ 3 mm Cl 9న గ్ వ శ” నుగోభావములు వెలార్చునట్టి యీ జానపదగేయములే వారికి | పీలివా! తులు, 

దదిగాకను శజానపదగేయము లాయాదేశములందలి మతపరిణామములను? 9 

మన _స్తత్వములను, వీరుల యుదంతములను, పలి|పతల కథంసు, ఆచార 

వ్యవహారములను, విశ్వాసములను, వినోదములను, విందులను, వేడుకలను, 

అన్యోన్యానురాగ ములను, సంయోగవియోగములను, సొందర్శసౌాభాగన్యములను 

ఖ్ 
సుఖదుఃఖములను, జాతీయతను పతిబింబించుట చే సి శవానపదగేయపములు 

నిసర్గమనోహరములుగా నుండును. ఆం[ధజానపదగేయముల ముద్దరించి 

ఆంధులను మెలుకొలిపిన బోయల్ అను పాళ్చాత్య పండితుడి 

సార స్వతమునుగూర్చి యిటుల (పళంసించెను. 

ఇల్ ఖో లో, ల 

జచానపదగేయ 

“Simplicity of thought and subject is one undeniable charac- 

teristic of the first fruits of national composers’’.! 

కనుకనేయా పాశ్చాత త్యప పండితుడు మన జచానపదగేయముం నుద్ధరించుటకు 

నుకొనెను, జీవితముతొ 'పెనవేసుకొనిపోవు జానపదగేయములందచు ర్భతిమ 

రర్ణనము లుండవు. అవి సహజముగా నుండును. జీపిఠతముతో సని హిత 
యాం 

ఒడ 
[వ 
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Mm 

a 

ంబంధము బండని సాహిత్యము దు కృ తిమయుగా నుండును. [| ఫెంచ్ సాహతం' 

విమర్శించుచు న [పఖ్యాతవిమర్శకుడు, _ "లి 

i. The Indian Antiquary Vol. III 1874, Page 1. 
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“Art lapses into artificiality when it gets out of touch with 
the realities of life....It isfrom foundations in the solid ground 
from the life of the people, that a a literature draws vigour and 

rejuvenation”! అనెను, జానపదగేయమందలి శక్తి వానికి |పజాజీవితము 
ఇ” Val జ 

సుడి లభించినదే. వ మున కిష్టసాహిత్యమంచున్న. ల తోపయుంను జానపదగేయ 
నో %* 

అందున్న గాబరా చూబిన పాళ్చాత్యపండితుడి శొక చిట్లభి పాయపడినాదు. 

త 
CEN 

అలో 

“Indian literature is still concerned with personal emotions 

and reactions. It has not on the whole been related to the life 

of the people, perhaps in the crude ballads and folksongs of 

the peasantry the literature of future may have its most fruitful 

stimulus.’’* 

ee సా క నది. అనుకరణ es 

జాతీయత లుప్తమైనది. క ఎ1[తిమత్వమే పెచ్చు పెరిగినది. కగుక “A nation 

reborn must be inspired by its [0110018258  తరతరముం 

వానిసత్వమును జాపుకొని పునరుజ్జీవితమైస భారతజాతి పురాతనజానపదగీతముప 

Hee పద్దీపి తము కావలయును. నిరక్షరాస స్ఫ్యులు, నొ నాగరికతాగంధము లేనివారు 

బుద్దివికాసము లనివారు, ఆటవికులై నవారేమి, చారి గితములేమి, రారతడారి 

పునరుద్దిపనమెమి * ఇదియంతయు గతిశొయో కాయని భ్రావింపరుంటురుగాక్ష 

ఒకమారా యాటవికుల గీతములడు సవిమర్శముగా జూచిన చాలును దాచి 

యాంతర్యము తేటలెల్లమగన . మస నాగరకతయందు వానకిగూడ [ప్రముఖ 

సొనముండును. శ సాహిత్య మున నకున్న సాధనసంప త్రిగాని (పోత్సాహ కాగా ని 

ని దినములు (బతికియుండుట ఒకనోటినుండి మరొక 
జో 

గా 

న దితెక్కి [పాణము నిలుపుకొనుటయే వాని పాళ _స్యమును చాటుచున్నది. తా 

1. Andre Gide ‘The Rural India’ August 1942. 

2. The present condition of India, By Leonard M. Schiff. 

3. Devendra Satyarthi. The Illustrated Weekly of India. 
November 12, 1944. 



స తెలుగు జానపద గేయసాపితము 

మొనరిన a పండితుల యభ్మిపాయము. ఆరణ్యకములు మన యాలటవిక్ర 

గితములవంటివే. Songs of the Forest అను V. Elwin మహాశయుని 

గంథమీ యర్థమును ధ్యనించును. బహుశః వేదములు వ్యాసుడు చేయి 

యక పూర్వము మార్పులు కూర్పులు పొందియుండెడివేమో. వేదములకు 

రత కలిగినది తరువాతి కాలమున గావచ్చును. 
© య eu 

పండితులు భారతమునుకూడ ఇట [కమపరిణామ మొందినదే యంచురు. 

కృష్ణద్వైపాయనవ్యాసుడు భారతయుద్ధమును వస్తువుగా గొని జయము’ అను 
నొక వీరకావ్యమును గాన మొనర్వెనట. దాని నాతని శిష్యుడగు వై శంపాయను 

డందుకొని స్వకపోలకల్పితవర్ణనలతో పెంచి యుపన్యసించి భారతము 

చేసినట. ఈభారతమునే “నిఖిలపురాణవ్యాఖ్యానవై ఖరీసమేతుండ'గ సూతుడు 

శౌ నకాదిమహామునులకు చెప్తునపుడు తనకు దెలిసిన మనోహరవ్యాఖ్యానములతో, 

ధర్మోపన్యాసములతో, రాజనీతి పళంసలతో పెంపొనర్చి గానము చేయగా 

మహాభారతమను |గంథము రూపొంచెను. ఇటువంటి [కమపరిణాచుము 
(పపంచమందలి భాషలకు సాహిత్యములకు కలిగియుండునని తలంచుటలో 

తప్పేమియును లేదు. ఆం ంగ్గోసాక్సను భాషలోని పారిచీన గరింథమైన బేవుల్పు 

(౨607010) కావ్యమునందు దానికి పూర్వయుగమందలి పప. లెన్నియో 

నవని తజ్ఞులు చెష ప్పుదురు." ఇట్టి పరిణామమును ఒక 
క్ 

కంక A Russian scholar, who had studied the ritualistic 
songs of his race, comes to a theory of poetic origins embraced 
in the formula of ** ceremony to song, song to poetry.’ 2 

ఆర sro ఇట్ [కమపరిణామమునకు వెలియైనది కాదు. 
ఈ జానపదగేయములే దేశి కవితగా. పరిణమించి నట్టు మన కనేకాధార ములున్నవి 

పీస. గీత, ద్వి పద, తరువోజ, రగడ, మధ్యాక్కర మున్నగు దేశీయ ఛందములు 

ష్య జానప 'దగేయము ముఐ కొలది మార్పులతో అల్పబడినవేయని నిశ్చయముగా 

వెలియుచునది. _ తెనునులో నిజముగా వ్యక్తి త్వము, జొతీయతగల రసకవిత్వ 

1 English and Scottish Ballads F. J. Child. 

2 The Popular Ballad F. B. Gummere. 



పవేశిక న్ా 

మీ పదకవిత్యమేయని -చెప్పుకొనవలయును. అందును ‘Italian Of the East’ 

అని, 'ఆంధత్వ మాం[థభాషా చ అనియు ఆం[ధేతరులచేతనే కీర్రింపబడినది 

గనుక “దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స యైనది. తెలుగుభాష యజంతమై, 
[(శవణశే పయమైనది గనుక గేయత్యమును మరింత పెంచుకొన్నది. 

కెట్ట Henry Morris writes ‘Of all Dravidian languages 
Telugu is the Sweetest and most musical. It is exceedingly 
mellifluous and sounds harmonious even in ihe mouth of the 
most vulgar and illiterate. It has justly been called the Italian 
of the East.’’! 

తక్కిన భాషలందలి జానపదగేయముల సేకరణము జరుగుచుంది 

ఇంతటి మృదుమధుర మైన భాషాగితము లనాదరింపబడి సేకరింపబడక పోవుటచేతనే 

J. A. Boyle గారికి బాధకలిగాను 

“It is therefore to 08 hoped that while the treasures of 

national poetry are being gleaned from so many languages, the 

store of the sweetest dialect of Southern India may not be 

overlooked, and that the popular songs of the Telugu people 

may 06 collected.’’2 
లి 

ఓక పొళ్చాత్యునకే మన శానపదగేయములం దంతటి వె వై ష్ట్రుము 

గోచరించినడన తెనుగుభాషామర్మజ్ఞుల సంగతి వెరే చెప్పు! సక్క రలేదు. మస 

దేశమున కళవలెనే కావ్యమును నిత్యజ బీవితము నా|క్ర మించి యలముకొన్న ది. 

కట్టు, బొట్టు, జుట్టు, గుమ్మము, గోడ, పీట, అరుగు, ఇంటికప ప్ప, పా|తలు, 

అకులు కళశామయములై ; నక్టే కూలిపని, పడవలాగట, విసరుట, వడ్డు, 

జొన్నలు దంచుట, నాగలి దున్నుట, మోట దోలుట, ఏతమెత్తుట, వతవలు 

మోయుటి,. ఉగ్గు పోయుట, పిల్లలను లాలీంచుట, గి దబుచ్చుట, మేల్కొలుపుట 

వంటి |పతి[క్రియకును కవిత్వ మూతగా నెలబడినది. ఈ పదకవితలే 

దేశికవితలుగా పరిణతి పొందినవి. దేశీయులగు కవులు మార్గకవిత్యమువై 
తిరుగుబాటొనర్చి దేశీయవృ త్తము తీసుకొని దేశిచ్చందములందు దేశీయుం 

1. Castes and tribes of South India E. Thurston Vo.lll 

P. 308 

2. The Indian Antiquary Vol. III. 1874 



తెలుగు జానపద గేయసాహత ము Ee డ్ 

వ ఆ రే. ఆం మల ఇచ్చ ంన చో 
క్రనువె నటు చెపి+డి. ఇంగీషు కవితంమునకును జానపవగేయముల గాధలే (అ చా మ ఫ్రే ప 

షి 

టే సఇ సన్ ఆ న భీ మూఐములై నట్టు ఈ , కిందివాక్యమువలన తేటపడగలదు. 
రూ 

“What ever may be thought of the importance of such verse 

in its bearing on the origin of poetry in general, or of epic 

poetry in particular, the ballad like other forms of popular 

material, has in the last two centuries exercised a powerful 

influence on artistic literature and it will always have to be 

reckoned with by the literary historian.”’! 

కాని సంస్కృతము చదువుకొన్న పండితులకు కవులకు నాగరకులకు 

ఈ విధానము నచ్చలేదు. సంస్కృతక వులకును పొకృతకవులకును ఇట్టి 

ఎ మనసః మునుటు తెలియనగుచున, డి. 

ళ్ అవ చా ఇ శ ఇ లజ A క్ సరో వవనాగరకము ఐబలిసినకొలవి. నవ్యవిజ్ఞానము ముచదిరిసకొలడి | వాత 
a] 

టే సంస్కృతి, | పాత యలవాటులు, కట్టు, బొట్టు మో.దైపోవుట మన మందర మును 

ఎరిగినడే. “క్రొత్త నీరు కచ్చి పాత నీరు కొట్టుకపోవు” ననుమాట, “కొత్తాక 
తి యను నుడి, “క్రొత్తది గొర్హమడుగు, | 

బర్షమడున' అను సామెత లీయనుభవమునే ఘోషించును. నవనాగరక 

గ్ 

Vd ( 

తకు 

“To this oral literature, as the French cali it, education is 
no friend. Culture destroys it, some times with amazing rapidity 
when a nation learns to read, it begins to disregard its traditic- 
nal tales, it feels a little ashamed of them; and finally it loses 
both the will and the power to remember and transmit them. 
What was once possession of the folk as a whole, becomes the 
heritage of the illiterate only, and soon, unless it is gathered up 
by the antiquary, vanishes altogether.” 2 
పముతు వ న 

l. G.L.K. in “English and Scottish Ballads” F.]. Child. 
2. English and Scottish Ballads. F. J. Child. 



,పవేధక 

తో జా ఇ వ 

కాకా త క దేశ ములందు పీనికి బట్టిన దుర్గతి ని తెలుపు పంకులను గమనింపుడు. 
2 

“As civilization advanced, they were banished from polite 

society-but they lived on among the humble, among shepherds 

ané plough boys and ‘the spinters and the knitters in the sun’, 

until even these became too sophisticated to care for them and 

they were heard no more.’’! 

ఇట్టి దుర్గతియ పదములకును పట్టినది. ఆద్మిగంథమని చెప్పబడు 

నకు పూర మున్న ట వీసటే చదివి గాధలు (తవ్వి 'కీ నట్టివని 

డిచినారు. తరువా లు రూపుమాసిపోయి, కొంతవరకు జగ 

రానాగౌర వము నందుకొ గీతములందును, భక్తులు పాడుకొన్న 

నక , తదు (ప్రాణములు నిల్చుకొన్నవి. కాసి 

ర్ గా 

స 

భి 

ees న, శ్రీల ర్లయందు 

య. వ. మధ్యాక రలు కొంతవరకు పథమకావ్యముతొ" 

ల్ల (గ అ 
ay ee ర క్ 

కీ kG © గో ఛి 
| 

గ ర్స 2 fn () 
Cal 

నవి. sh జరిగిన యనాయము తక్కిన 
అ అ 

[౬ (౧) ల 

క స 
CS (౮ హం 

కాటతిఐ sa .. వీనికంతగా జరుగ నట్టు మహాపందితుడె ౫ వాలు. రికి 

సోమనాథుడే దింపడదక విత్వము (వాసిన సల ప. 

B త MW fA ఇళ ఆ ర 
గు. దఓకినాొడు సటభి కు లోరుగంటను దుగయ:వ 

of 

భూదేవు మంటపమున వసి:చి 

థు 

వినియ పురాణంబు విధ మెటొకోయన 
లు 

శో, జీ శ (ad 

ధూరవి। పు డొరందు భల జే: 
న. టు అబా 

1. English and Scottish Ballads, F.J. Child. 

జ 
వి, ఎజ్జన నృసిం ంహపురాణవమ..! (వ! ర 



తెలుగు జానపద గేయసాపితంము ౪9 ఫ్ 

ల శ్రీనాథుడే he దూషించినటుల నొక చాటూ క్తి కలదు. ఆ 

యెంతనరకు నత్యమో తెలియదు. 

క. ముదివిటులు విధవ లంజలు 

పదకవితలు మారుబాస బాపనవారల్ 

చదువని పండిత వరులు 

కద నాస్థిరపీరవరులు కడిదిపురమునన్2 

ఇది శ్రీనాథుని యభ్మిపాయమే యెనచో పల్నాటివీరచరిత రచనమునకు 
పూర్వపు అభి; 'పొయమై యుండును. స్వయముగా తానే మహో।దేకముతో 

పలా రా టిపీరభారతము మును ఏ బాడుకొన్న శ్రీనాథుడిటుల పదకవితలను పరిణతుడై న 

తరువాత తెగడునాయని నా యనుమానము. ఎవరైన మహానుభావుడు 

తనకు పదకవితల పైనున్న కోపము వెల్లడించి ్రీనాథకవికి అంటగళ్లైనేమో! 
కటి వింతసంఘటనలు మన వాజ్యయచరితమున _ పెక్కులున్నవి. 

తెనాలివాని కంటగట్టిన గాధ కెన్నిళేవు ? తిమ్మనకును ముక్కు. నలఠికించినది 
మనవారే కదా. వేమన పద్యములు వేలకు బెరిగినవి. హృదయమందలి 
చురగ్గంధపంకమంతయు చౌడప్ప యొడలికి కలపమలదిరి. 

~ ” చెట 

‘ఆల తాళ్ళవాక చిన్నన్న రొమములె న 
మా 

తంబుర దండకు తంతులొౌనేె' 

ఆనాది పండితులకు దేశిక విత్వము ముపె నింత నిరసన ముండెడిదన్నమాట. 

ఆక్జ్షపండితులగు గుండెనిబ్బర ముతో నెదుర్కొన్న + వాడు పాల్కు రికి సోమ 

నాథుడు. గద్భుపద్యాభయపబంధములే గొప్పలన్నవారి గూబలదరునట్లు, DP 
య 



లు 

నని శంఖమూదినాడు. వినసివారిని జూచి “వడ్డును బెరుగు వినుకు చందంపు 

బిలిబిలి కృతుల్ కృతుల యని యాకేపించినాడు. తెలుగులో నీ 

మార్గదేశికవులకు మధ్యన జరిగిన “రగడ' సంస్కృత పాకృతకవులకును 

జరిగినట్టున్నది. సంస్కృతక వులు 'సంస్కృతము' (పకృతి యనియు 

దాని యప|భంశ రూపము [పాకృతమనియు దెప్పిపొడిచిరి.' సంస్కృతము 

గీర్వాణభాషయని తమను పొగడుకొనిరి.* కాని సోమనాథుడు మార్గకవుల 

నెదుర్కొనినటులే (పాకృతకవులు సంస్కృతక వులను ఎదుర్కొనిరి, 

“లలియే మహురక్షరయే 
జువఈజణ వల్టహేస సింగారే 

సంతే పాయియకవ్వే 

కోసక్కయి సక్కయం పథివుం' = (వజ్జలగ్గ, జయవల్రభ) 

లలితమై మధురాక్షరమై, _శృంగారమై,  యవతీజనవల్టభమైన 
పాకృతముండగా నంస్కృతము నెవ్వడు చదువుననియాకవి వేయు (పశ్నీ 

హాలశాతవాహను డెంతగా వెక్కిరించెనో చూడుడు. 

“అమిఆఅం పాడిఅ కవ్వం పఢిఉం సోఉంఆ జే నఆణన్తి 

కామస్స త త్తతంతిం కుణంతి తేకహంణ లజ్ఞంతి' (గాధా స ప్పళతి) 

ఆ ఈ చు దీనికి సంస్కృృతపు ఛాయ ఇట్టున్నది 

అమృతం (పాకృతకావ్యం పఠితుం శోతుం చయేన జాన నీ! 

కామస్య తత్యచినాం కుర్వున్తి కేకథం న అజ్జన్తే॥ 

1. '_(పకృతే సంస్క్భృతాయాస్తు వికృతిః (పాకృతీ మతా” (రూపకపరిభాష) 

ల “సంస్కృతం స్వర్గిణాం భాషా శబ్దకా స్తే9షు నిళ్చితా” (కావ్యాలంకారము) 

లి. ఢ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు. పరిశోధన ౫వ సంచిక. 



| పాక్సృతకవులు సంస్క ఎతమె [పొకృతభవ మనిరి. ఇదియే నిజమని 

కోయు, జానపదగీతములే తరువాతి కిష్టసాహిత్యముగా పరిణమించెనను బుధభుల 

క నా వ క్ యా 

మాట లున్నవికదా! ఇట్టిద మరియొక. యుదాహరణము జూపి ఈ వివాదము 

Yaw జో, న 

సంబుత్తును 

ఇ జ ఇ జో 

“హెంపయ కవం: పడిఊ:: గుం పేఊం: తహఠఅ: కుజ్జపసూణం, 

కువియం చ పసామేకం, ఆజవి బవావె ణ యానంతిి ( వజ్జంగ్గ) 

పండితులకు శిష్టులకు నాగరకులై నవారికిని, త తద్భిన్నులై న న శానపదులకును 

మరియు వారి సౌహిత్యమునం ఇ దచభిమానముగల కొందరు శిష్టులకును నిట్టి 

సాహిత్యయుద్ధము లు చెలరేగినను, ఆదేశిక వితయు, దానికి మాతృకయగు జానపచ 

శేయవాజ్యయమును పండితులచే నిరాకరింపబడినను, చదువు సంధ్యలు లేని 
ఖో 

జానపదులు, వారిని వినోదపరచెడు me hae వసీం a 

శిష్టసాహిత్యమున గయ గేయ ముల (పన క్రి క్రి 

| గేయసాహిత్యము చిరకాలమునుండి _ తెలుగునాట వృద్ధియైనదనుటకు 

ఒ'శిష్టక వులుపేర్కొన్న సమకాలికగేయరీతులే గొప్ప సాక్ష్యము. గేయములన్నియు 

మాషతాచ్చందమున నుండును. గేయకవితలు దేశికవితలుగా పరిణతి నొందినట్టు 

పూర్వమే నివేదించితిని. గేయఘుల వరుసలు మరియు ఛందమునుగూర్చి 

తరువాత విపులముగా చర్చెంతును. (పకృతము గేయములు మా[తాచ్చందమున 

సుంతుననియు _ దెశిసారస్వతమంతయు నిట్టి ఛందములందే యుండుననియు 

గ రించుకొందము. ఈ దేశిసారస్వతమును పపథమమున దడవినవాడు 
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మును మార్షకవితి లోకం 

బున వెలయ(గ దేశికవిత( బుట్టించి తనుం 

గన నిలిపి రం,ధ విషయం 

బునంజన( జాశుక్యరాజు మొదలుగ బలువుర్ .([కుమాగస ౨భ వము: ఆ. ౧ - ౨౩) 

ఈ పద్యముగూర్చి మన తెలుగునాట కొంత దుమారము రేగినది. 

నన్నయ ముందా సన్నెచోడుడు ముందా యనునది ఇచ్చుట పస క్రము కాదు, 

“దేశిక విత౦బుట్టించి'  యనుమాట కర్గమేమి ? నన్నయగారి భారతము దేశ 

రచనయా + యనునవి వివాదాస్పచ 

బుట్టించినవా డనుకొన్నను ఆతనికి పూర్వపుళాసనములందే దేశికవితారీతులు 

గాన్పించుచున్నవి. ఆదికవి యెవరనుదానిలో నభ్మిపాయభేవ ముండినను 
ఫండితులందరును ఈ శాసనస్థమా। తాచ్చందములగూర్చి యేకాభ్మిపాయము 

గలవారే. వీనికితోడు (క్రీ. శ. ఆరవ శతాద్దినాటికే తెనుగులో జానుతెనుగు 

దేశికవిత కలదనుట కొక |పాదెనుగు రగడ శీలాశాసన |పమాణమును 
శ్రీ దేవరపలి వెంకటక ్ రప్టా రెడ్డిగారు చూపించినారు. 

విషయములు. నన్న యయే దేశికవితను 

“ అణపోతులు రేవణకాలుపు 

దణకాలు 
ది 

ఇచ్చిన పన్నస పెన్పాటె 

ఇెరేనికిన్” 

కడపజిల్లా - పొట్టదుర్తి - మాలెపాడు శిలాశాసనము కీ. శ. ఆరవ 

శతాబ్దిలో వచనముగా (వాసినప్పటికిని ఇందులో ద్విరదగతి రగడ గర్భితమై 

యున్నది. ఇది చోడమహారాజు పుట్టించిన దేశికవిత కాకపోదు.] 

నన్నయ భారతములో రగడలు [వాయకపోయినను అతని కాలమునాటి 

కోరుమిల్సి తామ్రశాసనములో (సంస్కృతమున) రగడలున్నవి. యుద్ధమల్దుని 
బెజవాడ శాసనములో గల మధ్యాక్కరలగూర్చి వేరే చెప్పనక్క_రలేదుగదా. 

తరువోజ తొమ్మిదవ శతాబ్దమందలి వేంగీచాళుక్యుడగు గబగవిజయాదిత్యుని 

1. “పరిశోధన” పథమ సంచికలో “తొలి తెలుగు శాసనం - దే? కవిత? 
యను వ్యాసము. 



ఆరా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

అద్దంకి శాసనమందు గలదు. స్యయముగా నన్నయభట్టారకుడు తరువోజ, 

మధ్యాక్కర , అక్కర, మధురాక్క_రలను వాడెను. నాలెక్కకు నన్నయ 

వాదినవి తరువోజలు ౧౧, మధ్యాక్కరలు 89, అక్కర ౧ మధురాక్కుర ౧ 

నన్నెచోడుడు దేశిక విత్వమును దేశిసత్కవులను సంస్తుతిచేసినాడు. తన 

కాలమందు [పచారముననున్న కొన్ని గేయరీతుల నాతడు పేర్కొనెను. 

ఇ ట్ట ల (53 US q గ్రా 

గితభేదంబుల రీతు లెటింగె (8-3౮) 

ఈ యంకమాలికలు రాగయు క్షగేయములై యుండును. ఈళ్యరుని 

నంకమాలికల్ పాడుచో పార్వతీదేవి గితభేదంబులు నేర్చినదట. 

ఆ. నెలమి జింకపిఐడు దొలుమేనంజేసిన 

తపముపండ(బండె. దరువనంబు 

లువిద లింపుమిగుల నూయలపాటలు 

పాడ మధుమదమున వాడె నకలు. (౪-౮౯) 

UK * సోలుచు సమ్మడరసమున( 

గోలుచు వనపాలబాలికలు నవలతికాం ' 

దోలముల వేడ్క సలుపుచు 

నాలతు లొగి( జేసి పాడి రభినవలీలన్ .(౪-౧౧౨) 

ఉ. జీణీక కల్టుచావి మద సింధురగామినులన్ని కేజియల్ 

' వాజుచు గౌడు(గీతములు పాడుచు( బి బొల్పుగ గాలియాడుచున్ 

గోజడమాడుచున్ బతులకున్ వళవ ర్తులుగాక మేరకున్ 

మేజుచు వన్నెకాంతలు రమింతురు తద్విపినాంతరంబునన్.(౬-౪౫) 

ష్ 
ఇం పటికపుతోల ముల్వెదురుందాం లొగింటోయుచు గౌరకొమ్ము రో 

కటంగౌని దంచుచున్ శబరకామిని వెక్కులు రాగముల్ రసో 
త్కటముగ(దాడె జుట్టిన మృగందులు సోమమనువ్యరూ పధూ 

ర్హటి మునిముఖ్యలోకగురు జంగము లింగము మళల్లికార్డునున్ (౬-౪౭) 
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క. వేణుజమౌ క్రికముల్ దొడి 

వీనుల కింపెస(గ నెజుకు వెల(దులు పీ9తిన్ 

వాజీధరు( బావెరి గీ 

ర్వాణాధిపభోగి భువనవంద్యు ననింద్యున్ (౬-౪౮) 

ఉ. వాసనగా శివాగమము వర్ణన కెక్క( ద్భయీసదర్థముల్ 

దేసిగ నాత్మశిమ్యలకు( దెల్పుచు సద్విధినున్న నిష్కుళా 

భ్యాసమునందు లీనమగు భావము నిల్చి వెలుంగుచున్న స 

ద్భ్భూసురముఖ్యు వి పమునిపుంగవు జంగ మమల్రికార్జునున్ (౬-౭౯) 

నన్నెచోడునినాటి ఈ యంకమాలికలు సాహు? ఫలమంజరమున 
పాడబడెడివి. గౌడుగీతములు ఎట్టివో ? ఊయల పాటలు, ఆలతులు ఆనాటివి 

మిగులకున్నను ఇప్పటికిని [పచారమందున్నవే. ఆలతులు, బౌరా?ి, ఆందోళి, 

భైరవి, నాటరాగముల బాడెడువారు (౯-౧౭౫). ఇంకను 'దేసిగి బాడినట్టి 

గేయము లెన్నియుండెడివో. నన్నెచోడుని తరువాత మనకీ గేయములజాడ 

యధికముగా గనపడునది పాల్కురికి సోమనాథుని రచనములందు. స్వయముగా 

సోమనాథుడు శై వమత పచారమున కనుకూలమగు సీ దేశిచ్చందమును చేపట్టి 

“ఉరుతర గద్యపద్యో క్తులకం టె-సరసమై పరగిన జాను తెనుంగు, చర్చింప(గా 

సర్యసామాన్యమగుట(-గూర్చెద ద్విపదలు కోర్కిదై వారి నని సాహిత్యమందొక 
నూతనమార్గమును (దొక్కాను. ఈ ద్విపదలు తరువోజనుండియో లేక క న్నడ 

(తిపదినుండియో వచ్చియుండును. తరువోజలు రోకటిపాటలు. “తలకొని 

తగ(|బాలు దంపెడిచోట( దరుణులచే సొంపుదనరు( దర్వోజ” యని లక్షణము, 

(క్రీ నిడదవోలు వెంకటరావుగా రాం[ ధక వితాపరిణామముగూర్చి [వాయుచు 

“తెలుగుకవిత యేకపదమై, గ్విపదమై,త్రిపదమై, చతుష్పదమై పరిణతి(జెందినట్టు 

కానవచ్చుచున్న”దనిరి.® పరిణామమార్గమున జూచిన సీ యభ్మిపాయము 

సమంజసమే. కాని ప్రత్యక్ష పమాణమునుబట్టి మనకు ద్విపదలకన్న |పాచీనము 

లైన తరువోజలు లభించినవే కాని తరువోజలకన్న (పాచీనమైన ద్విపదలు 

మ్మాతము లభించలేదు. ఈ విషయమింకను పరిశోధింపదగినదే. 

1 కావ్యాలంకార చూడా మణి; అష్టమోల్డాసము. 

వ, ఉదాహరణవాజ్మయ చరిత, పుట ౩. 
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జక తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

సోమనాథుని కవితంమున కాధారము లానాడు |పజలు భ క్యు దేకములతో 

దాడుకొన్న గేయములేనట. “మటిల్రై చను భక్త కూటువలందు, పాటలుగా గట్టి 

పాడెడువారు...... మునుమాడి వీరువారననేల కూడి, కనుగొన a రోకళ్ళ 

బాడెదరు'. “ఆతతబసవపురాతనభ క్ర క్రగీతార్థసమికియే మాతృక గాగ తాను 

రచించెనట. సోమనాథుడు “౪ కరగక భాస్వత్చదావళిని, శంకరు మరిత 

భయంకరు బొడు, నౌనోందో గీతంభణులను వదొంబుల సదానందు భ క్షగణానందు 

కగు బండరు బసవన్న భవ్యగితముల, బండరు బసవన్న పాణళు వొగడు, 

పా క్రననూతనభవ్యగీత ప, సూక్తుల వెండియు భక్రాత్ము బొగడు" వారిని చో 
ఆలె 

‘A fA నేం నా య. t t: 

నం శ్రీ hes నేలలు వెట్టంగ నింపు సొంపారు, శె లిచే 

గాలుచు( జదివెడువారు, సకలపురాతనణచా mr ren పక టించి (పక క టించి 

ఫొడౌడువాడ” అప్పటికే యుండిరట. నాటి (ప్రజలు కోడంగియాటలు, బహు 
రూపములు... “ఆదట గంధర్యయక్షవిద్యాధరాదులై ఫొడౌడు నాడెడువారిట, 

సోమనాథు డెన్నితీరుల పదములను, గేయములను వినెనో గమనింపుడు. 

“మదినుద్భి సంసార మాయా స్తవంబు: పదములు తుమ్మెద పదముల్ _పభాతః 
పదములు పర్వతపడము లా నంద, పదములు శంకర పదములు నివాళి, 

పదములు వాలేశు పదములు గొబ్బి, పదములు వెన్నెల పదములు సంజ, 

వర్తన మరి గణవర్లనపదము' లర్గవమఘోష ఘూర్తి ల్లుచునుండ, 
ణా ణి ణ ణా 

బాడుచు నాడుచు బరమహర్షమున, గూడి సద్భ క్ర సంకుల మేగుదేర”' 

కన్నులార జూచిన జానపదగేయ[పియుడు సోమనాథుడు ధన్యుడు. 

సోమనాథుడు పేర్కొన్న సంసారమాయా స్త సంబు పదములు వై రాగ్యగీతములై 

యుండును. తుమ్మెద, నివ్వాళి, వాలేశు, గొబ్బి, వెన్నెలపదములీ మాటలనే 
పాదాంతములందు గలిగిన ఈనాటి పాటలవంటివే కాబోలు. [పభాతపదములనగా 

మేలుకొలుపులు స్ఫురించుచున్నవి. పర్వతపదములు (శ్రీశైల) పర్వత పశ ంస 

చేయునవి కాబోలు. శంకరపదములు భరి క్రిగీతములై యుండును. సంజవర్ణన, 

గణవర్ణన పదములు మాయమైపోయినవో లేక మారువేషమున నజ్ఞాతవాసము 
గడుపుచున వో తెలియదు. సోమనాథుని తరువాతివాడు సుపసిద్ధ శై 3 వగేయక ర్త 

ఏగంటి లక్ష్మయ్య. ఏగంటివారి వచనము లాం; (ధ దేశమంతట కాకిపోయినవి. 



“కివవయన మేలు తుమ్మెదా 

ఇవయంటేనె విన మేలు తుమ్మెదా 
శ్రీకంఠుదను పువ్వు తుమ్మెడా-మూడు 
ర. 2 A] ? లోకమ్ము లయ్యెనే తుమ్మెడా 

యను తుమ్మెదపదమును 'సూర్యాచం[దా వహ్ని నడుమా - శౌర్యామానే చిలుకా 

గంటి= సూర్యాదీ ప్రీ కాయుచుండగా - ఓ యాగంటీలింగా = చూడచూడాళ్చర్య 

మాయెగా” - యను వీలపాటయును ఈకవి రచనములే. 'పోసెట్టి లింగకవిచె 

భవచోళచరిత| పస్తావనలో _ నాదిమశివకవిస్తుతిలో బాల్కురికి సోమనాథుని 

పిమ్మట సు పసిద్ధగేయరచయితగా స్తుతింపబడిన గార్లపాటి లక్షయ్యగా నే 

యాగంటి లక్ష్మయ్యగార ని శ్రీ మల్లంపల్లి శరభయ్యగారి యభ్మిపాయము. 

ఈ కవిక్సృతములగు గేయము లనేకము లిప్పటికిని బహుళ (ప్రచారమందున్నవి. 
నాచనసోము డు త్తరహరివంశ మేకాక వసంతవిలాసమను గోష్టీవిషయక ఏకాళ్వాస 

'పబంధము రచించెనట. దానియందలి ఈ కింది జాజరపాటను లక్షణకారు 

లుదాహరించిరి. 

“ వీణ్రాగానం వెన్నెలతేట - రాణ మీరగా రమణులపాట 

పేరు చెప్పిన పిన్మబాహ్మణువీట - జాణలు మెత్తురు జాజరపాట'”' 

ఆనాడీ 'వసంతవిలాస'* మెన్ని కోకిలల గొంతుకలకు పని కల్పించినదో . 

ఈ ఛందముననే యిప్పటికిని తెలంగాణమున జాజరపాటలు “కాముని పున్నమ' 

పండుగ దినములందు జానపదులు పాడెదరు. నేటి జాజరపొటల కిది మాతృక యి 

యుండనోపు. 

తిక్కనకు తన కృతి నంకితమిచ్చిన కేతన తన దశకుమారచరి తములో 

(౬-౧౫౭) నొకడు తలవరులను మోసగింపనెంచి, 'మరులుదనం బెక్కించుకొని 

కలమాటలాడుచు మొలపుండ్ల మల్లని నాడుచు నొడలెల్ల బరికికొనుచు' తప్పించు 

కొనెను. మొలపుండ్లమల్లని? బాడుట యననేమో ? దీనికి మూలమున నేమియు 

లేదు. ఇది కేవలము కేతనగారి కల్పనము. 

విపశాపం బెరిగి పాయోపవిష్ణుడైన పరీక్షిన్మహారాజు, 

1. Bulletin of the Govt. Oriental manuscripts library,Madras 
Vol. III No. 1. 1954. 



రగ జ న యు ళం 

lik చూడుడు నా కలాాణము 

పాడుడు గోవిందుమీడి పాటలు దయతో 

లేశహములలోన ము క్రికేగగ నిచటన్' 
అని యన్నటుల భాగవతమున (౧౦-౫౦౫) గలదు. హోతనగా రింకను 

“వాలు నంకింబి పొడెడి వాలీ వలన దరువు లిగురొ త్త పెరుగింతి దరువజొచ్చె' 

న్్ (౧౦-8౫౫) యశోదను వర్ణించెను. 

శ్రీనాథుని రచనములందు పెక్టుచోటుల నీ గేయముల |పసక్తికా 

భీ మేశ్వరపురాణమున వ్యాసాదులు, దశారామబు (పవేశించునపుడు' కీ ; 

కీర్తి గంధర్వులు గాంధర్వ్యమున యక్షగాన సరణి'న ప 

వర్ణింపబడినది. కొంతకుకొంత యశగానములు పాల్కురికి సోమనా।, 

కాలముననే యున్న ఎట్టు తెలిసికొంటిమి. (్రీనాథునికాలమున కవి ప 

మందియుండును. స క 'పయుక్తములగు గేయములు లెక్కకు 

మిక్కిలి. దరువులు, ఏలలు, ధవళములు, మంగళహార తులు, కోభనములు, 

ఉయ్యాల జోలలు, జక్కులరేకు పదములు, చందమామ సుద్దులు, అష్టకములు, 

ఏకపద ద్విపద చతుష్పద అష్టపదులు, రగడలు మున్నగు గేయభఖేదము | లన్నియు 

నాడు [పచారమందుండెనని భావింపవచ్చును. ఈ యక్షగానములు నాటకముల 

వంటివి, ఈ దృశ్యరచ నములందు సంగీతాభినయములు రెండును సమ్మేళన 

మందినవి, యక్షగానములనగా నేమి? వాని లక్ష్షణమేమి యను (పశ్నల 

విచారించుట కిట తావులేదు. కాని ఒక్క విషయము మాతము చెప్పక తప్పదు. 

ఈ యక్షగానముల తొలిస్వరూపము పూర్తిగా గానాభినయములతో నున్నట్టున్నది. 

ఏనికి తరువాత తరువాత నాటకత్వ మలవడినది. పాల్కురికి సోమనాథుడు, 

శ్రీనాధుడు పేర్కొన్న నాటకత్వనులవ డని ఇట్టి యక్షగానములు గోదావరి 

ంండలమునక ఇప్ప టెకి న కున్నట్టు థ్రీ తిరుచుఐ రామచం|దగారి యభిప్రాయము. అ 

మొదటి ఏకపా|త ద్వివా తాభినయగేయముగా 
తి 

నొౌందినట్టున్నదనుపికు + 

నుండి యో _ స్వరూపము 

టే నాచెంత నొక చక్కని యాధారము గలదు. నేను 

జానపదగెయములు సేకరించుచుండగా మెదకు మండలమున నిట్టిదె యొక 
ఇ 

“వా: తాధినయముతో గూడిన గేయము దొరికినది. 
a) 

గు 

1. _గంథ విమరనము, భారతి, మారి 1959. 



౫౩ 

దానిపేరు 'శొంబి వ్రరాజము'. మాదిగలు, లేదా పంచములనబడువారు 

తాము జాంబవంతుని సంతానమని చెప్పుకొందురు. ఈ దీర్భ గేయమందొక 

పృచ్చకు డొకమాదిగను నీవెవరవనియు, నీ వై శిష్ట్యమేమనియు, నీ పుట్టు 

పూర్వము లేమిటనియు, నీవృ త్తి యేమిటనియు మధ్య మధ్యన (పశ్నించుచుండును. 
ఆ్యపశ్నముల కామాదిగ గీతవచనరూవముల సమాధాన మిచ్చుచుండును, 

నాయభి| పాయమున నిట్టివే రానురాను యక్షగానరూపమున దృశ్య ప్రబంధ 

రూపమును మరింత పెంచుకొనియుండును, ఇది కొంతవరకు విషయాంతర మై 

పోయినది .[యక్షగా నముల పేర్ణాన్న భీమఖండమునందే మరియొక చోట వసంత ర్హు 

వర్ణనమున జాదుర (జాజర) పాటల [పస క్రి యున్నది. 

ఉ. _ జాదుర జాదురంచు మృదుచర్చరిగీతులు వారుణీరసా 

స్వాద మదాతి రేకముల జం| దిక గాయగ దత్షవాటికా 

వేదుల మీదటన్ గనకవీణలు మీటుచు( బాడి రచ్చరల్ 

మోద మెలర్పంగ్మాభువనమోహనవి,గహు భీమనాథునిన్. (౫-౧౦౭) 

దీనిలోని “జాదుర జాదురంచు” అన్నమాటలనుబట్టియు అన్నమయ్య 

(౧౪౨౪-౧౫౦౪) గారి “చాలుంజాలు నీ జాజర” పాటనుబట్టియు సీ జాజరపాటలు 

నేటి తెలంగాణా జాజర పాటలవంటివే యనిపించుచున్నది. కొందరు పండితులు 

సంస్కృతమందలి చర రీగీతమే తెలుగున జాజరగా నవతరించినదందురు. 

ఆంధ [బాహ్మణుడు మంచనశర్మ. ఆతని కోమటి చెలికాడు టిట్టిభ శెట్టి. 

ఈ మితద్యయ మొకప్పు డోరుగల్లు పట్టణము చూడబోయెను. వారచ్చట చూచి 

చెప్పిన విశేషములం దానాటి గీత పబంధములున్నవి. వారు పట్టణము దిరుగుచు 

“పలనాటి వీరపురుష పరమ దైవత శివలింగ భవనవాటికి బోయినపుడు ఈ 
దృశ్యములను జూచిరి, 

మ. ;దుత తాళంబున వీరగుంభితక ధుంధుంధుంకిటాత్కారనం 

గతి వాయింపుచు నాంతరాళిక యతి; గామాభిరామంబుగా 

యతిగూడం ద్విపద పబంధమున వీరానీకముం వాడె నొ 

కత [పత్యక్షరముం గుమారకులు ఫీట్కారంబునం దూలగన్. 

oe గర్జించి యర సి జంఘాకాండయుగ ళంబు 

వీర సంజెటకోల [వేయు ' నొకడు 
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ఆలరీఢపాదవినా?స మొప్పంగ (వాలి 

కుంతాభినయము( గైకొను నొకండు 

విగువుం గన్నుల నుబ్బు బెదరు జూపులతోడ 

ఫీట్కార మొనరించు6 బెలుచ నొకడు 

పటు భుజావష్టంభ పరిపాటి ఘటియిరి 

ధరణి యాస్ఫోటించి దాటు నొక(డు 

ఉద్ది 'పకటింప నొక్కురుం డోలవా(డు 

బయలు గుట్జంబు భంజళ్ళ బజపు నొకండు 

కొడుము దాటింపుచును బెద్ద కొలువులోన( 

బడంతి పల్నాటి వీరులం బాడునపుడు. (కీడాభిరామము- పుట లవి 

ఈ పల్నాటివీరులకథ శ్రీనాథవిరచితమో లేకి యాతని |బేరేచిన 
మూలమో. ఏది యెటులై నను అప్పటికే పల్నాటివీరులకథను దేశదేశముల 

బూడుకొనెడువారు. ఆపాటలు పౌడునపుడు “కోలదాపున [దిక్కటి/గూడియున్న 

గచ్చుచేసిన చితంపు గద్దెపలక, శీల బహ్మోదివీరనాసీరచరిత, వాసి” 

యుండెనట. ఈ పద్ధతి నిప్పటికిని పాండవులవారు సుద్దులవారు తాము చె ప్పెడు 

కథలందు పాటించుచునేయున్నారు. ఆ మ్మితద్వయ మొకింత ముందు జన 

“బవనీల జచనికపాటల నిలాం[డ రమణ. |దుల్లాడించు రంతుక త్త యైన 

ఏకవిరాదేవి యుండెను. ఆమె చెంగట, 

సీ. “కక్ష నిక్షిప్త వికస్యర స్వరవిలా 
స క్రీనివాసంబు జవనికందు( 

గట్టిన తం తికి గంఠ శుతికెంగూడ. 

జొక్కంబుగా నారి సొబగుమీఆ 

నాలాపముల జుద్ధ సాళవ సంకీర్ణ 

వివిధరాగంబుల చవులు చూపి 

మడమధ్వనుల బొటారించి యెడనెడ+ 

గ శ్తెర మార్గంబు బి త్తరిల్ది 
వాద్యవై ఖరి( గడు నెజవాది యనంగ 

నేకవీరా మహాదేవి యెదుట నిల్చి 
పరశురాముని కథ లెల( బౌఢి(బాడె( 

జారుతరోకీ ర్రి బవనీలచ। కవ రి” 
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(బవనీలనే తెలంగాణమున “బై ండ్హవారు' “పంబాలవారు”* ఆందురు. వీరిప్పటికిసి 

పరజరామునికథలు లేదా యెల్దమ్మక థలు పాటలుగా బాడుచుందురు.) 

మి|తు లిరువురు ఏకవీరాంబకుం |బణమిల్లి యట చనునప్పుడు, 

సి. కోణాగసంఘర్ద ఘుమ ఘుమధ్యని తార 

కంఠస్యరంబుతో గారవింప 

మసిబొట్టు బోనాన నసలుకొల్పిన కన్ను 

కొడుపుచే/ దాటించు నెడపదడప 

|శుతికి నుత్కర్షంబు జూపంగవలయుచో, 

జెవ్నితాడు బిగియించు జీవగజ్ఞి 

గిల్కు గిల్కున మోయు కింకిణీ గుచ్చంబు 

తాళమానంబుతో మేళవింప 

రాగముననుండి లంఘిఐ౨చు రాగమునకు 

నురును యూరుద్యయంబు పై న్ తిగిల్హ 

కామవశ్రీ మహాలక్ష్మి కైటథారి 

వలపు వాడుచు వచ్చె జక్కులపురం. ధి. 

ఈ జక్కులపురం[ధి పాడిన కామవల్తీముహాలక్షి కెటభారి వలపే నేడు 

[పచారమందున్న 'అక్కులపాటి యనబడు కా మేశ్వరిపాటయై యుండును. 

ఓరుగంట తిరిగి తిరిగి మి తులకు మధ్యాహ్నమయ్యెను. ఆసమయమున కాకొన్న 

వీరికి “కరణ బాహ్మణవిటముఖ్యు'డొకడు పూటకూటింటి జాడ నెరింగించి 

యచటి సౌభాగ్యము నిట్టు వరించినాడు. 

ఊఉ. కోయిల పంచమస్వరము |కోల్చిన భంగిని విద్ది కంచి రా [కూచి పా.] 

మాయణ మాజుకాండములు నచ్యుతజాగర వేళ(ణాడె నా 

రాయవింతతురత్న మనురాగముతోడ “నమశ్శివాయ శాం 

తాయ సమస్తదోషహరణాయి సమానమె దాని కెవ్యరున్. 

రామాయణమంతయు పాటలుగా నుండెనన్నమాట. ఇప్పుడు పచారమందున్న 

రామాయణ సంబంధములగు పాటల కన్నింటికి నిది మాతృకయో! కొరవి 

గోపరాజు ౧౪౫౦ |పాంతమువాడందురు. ఆతడు తన సింహాసన ద్వా తింశికలో 

వేసవి నిట్టు వర్ణించెను. 
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oe టం ఆ లీ గో 

జల్హని నీళ్ల నిచ్చాభోజనంబులు 

గలవారి కిష్టసౌఖ్యంబు జరుగ 

బనిచేసి గంజియైనను నంబలై నను 

నెద చల్లంగా “తాగి యెచటనై న్య 

బడియుండి వెన్నెలగుడిపాట్ల వాడ్యగా 

బేదల కాత్మసం పీతి గలుగు. (౯-౧౬) 

ఇవి వెన్నెలపదములే కావచ్చును. ఈ పాటలన్నియు జనపవాహముల 

నోటబడి మార్పులుకూర్చులతో నేటి రూపములు ధరించియుండును. ఇంతవరకు 

చెప్పబడిన దాయాపాటల [పస క్తియేకాని యానాటి వాని స్వరూపము పూర్తిగా 

మన మెరుగము. ఒక్క శ్రీనాథుని పల్నాటి వీరచర్మితము మాతము లిఖితమై 

నేటికి నిల్చి యున్నది. యక్షగానము లిప్పటికే బహుళవ్యా ప్తి నందియుండును. 

వానియందుండు పాటలకుగూడ నదియే (పళ స్తీ, 

పదక వితాపితామహుడని పేరెన్ని కగన్న తాళ పాక అన్నమాచార్యులవారు 

తమ కాలమందు వినబడుచుండిన జానపదగేయముల మాదిరుల కన్ని టికిని 
సరిపోవునట్టు సంకీర్తనల రచించి పెట్టిరి. ఆయన యే పభముహూర్తమున పద 
క వితామదవతికి పల్టికిదండె నె శ్రైనోగాని యప్పటినుండి యామె విహరింపని 
తెలుగు పొలమే లేదు. ఈయన భార్య తొలితెలుగుకవయి।తి తాళ్లపాక 

తిమ్మక్క-గారి కృతి సాగినదీ పాటబాటయందే. 

“ అవనిలో తాళ్టపాకాన్నయ్యగారి 
తరుణి తిమ్మక చెప్పె తాను సుభ.ద 
కల్యాణమను పాట కడుమంచి తేట" (సుభ డాకల్యాణము) 

ఈపాట నిప్ప బికిని మనయిండ్రయందున న్న బోసినోటియవ్యలు పాడు 
కొందురు. అన్న దుయ్యగారి యధ్యాత్మ నంకీ ర్రనములు, శ ంగారసంకీ ర్రనము 
కృంగారమంజరి మున్నగునవి తిరుపతి దేవస్థానమువా రచ్చువేసిరి. తాళ్ళ అ 
దంపతులు మన జాతికి పురాజదంపతులు. హరి సంతానమంతయు పదక వితలకు 
పంటపొలము. వీరి మనుమడు చినతిరుమలాచార్యులు. ఆయన ' పదములు 
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వాయుటయేకాక “సంకీర్తనలక్షణము' గూడ రచించెను. తాళ్టవాక వారి 

రచనములు జానపదగేయపరిశోధ నమున జేరకపోయినను, గేయస్వరూపములను 

వాని పరిణామమును సూచించును. సంకీర్తన లక్షణము"నందు ఏలలు, గొబ్బిష్ట, 

చందమామ పదములు, అర్థచం|దికలు మొదలగు గేయముల లక్షణములు 

వివరింపబడియున్నవి. గేయకవితకు తాళ్లపాకవారు తిరుపతిస్వామి సన్నిధిని 

పట్టాభిషేకము చేసినారు. అనాగరకుల నడుమ సెలయేరువలె పరుగెత్తుచుండిస 
జానపదగేయ[సవంతి వెంక టేశ్వరస్వామి పాదములకడ సంగీతము నింపుకొని 
పూర్ణసరస్వతి యెనది, 

దిగ్విజయార్థము బయలుదేరనున్న శ్రీకృష్ణదేవరాయల క పరిమితో త్రేజ 

మొక జానపదుని గేయము కలిగించిన యైతిహ్యము మనమందర మెరిగినదే. 

“కొండవీడు మందేరా - కొండపల్రి మందేరా 

కాదనువాడుం టే _- కంటకం దాకా మందేరా” 

యనుపాటయందున్న శ్రీ కృష్ణదేవరాయల వీర విహార చరి! తమును [తవ్వి 

తండములు పోయవచ్చును. 

(శ్రీకృష్ణదేవరాయలు (పాతర్వేళశల “నంధుయం[త నతికృత్ఫోరద్దీత 

గేయొఘముల్ ” వినెను." ఏతాము పాట లిప్పటికిని పల్టెపట్టులందు వినబడుచునే 
యున్నవి. మనోరమాస్వరోచుల వివాహసందర్భమున “వేల్పుగాణలు దాడు 

లజీళ్రనారాయణుల కళ్కొజుంల్ర బొవలం దీటుకొను తిన్నని రవంబులుం గలసి 

బలసికొను కోలాహలమును పెద్దనగారు వర్ణించిరి. తెనాలి రామకృష్ణ 

(పభృతులకు గురువనంబడు భట్టరుచిక్కాచార్యుల గూర్చి యొక చాటుపద్య 

మిట్టున్నది. 

క. “పద పద్యంబులు చదివిన 

విదఠలించుక లేచిపోక వేడుకతోడన్ "3. 

లభించినంతవరకు చ|క్రపురి రాఘవాచార్యుల (1545) వ్మపనారాయణ 

చరితము, కందుకూరి దుదకవి సుగీవవిజయము తొలి యక్షగానములు. 

1. ఆము క్ర మూల్యద ౨-౫౫8 వి, మనుచరి త కరగ 

లి, చాటుపద్య మణిమంజరి, థ్రీ వేటూరి ' పభాకరశాస్త్ర సంపాదితము పుట.౧౮ 



ఇలా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

స న్న పూర్వపు యక్షగానము సొభరిచరితము [పోలుగంటి చెన్నళారికృత 

మింకను మృగ్యము. రుుదకవి కీ. శ. ౧౫౫౦ - ౧౫౮౦ [పాంతమందుండిన 

ఇ బాహీంషాహ వలన చింతలపాలెము నగహారముగా బడసిన కవి. ఈ 

యక్షగాన కములందెన్నియో పదకవితలు గలవు, 

(కీ. శ. ౧౫౫౦ - ౧౬౦౦ నడుమ నున్న దామరల వెంగళభూపాలుడు 

నసంతర్తు వర్ణనమున “జాజులు లేటుల జాడల వీంచెస్, తావరోపొవీల జాగులు 

రేగెన్” (౨-౧౩) అనియు, (శ్రీరామచం్యద వివాహసమయమున నలుగిడునప్పుడు 

“ధవళము పాడి రిద్దరు సుధాకర బింబ ముఖీశిభామణుల్ ” (౪-౭ ) అనియు 

క. ఆ కల్యాణంబున గొ 

రీకల్యాణంబుల రఘుహరిం బొగడిరి నా 

నాకల్యాణులు కోకిల 

కాకల్యాణపదకంఠకమనధ్వనులన్ 99 (౪-౮౭) 
ల 

ఆనియును తన వ వర్ణించెను. ఈ పాటలన్నియు నేడు 

సు 

నాయకరాజుల కాలమందు పదక విత్యము పరాంకోటి నందినది. రంగాజి, 

స. కృష్టాబి మొదలైన వయి[తులేకాక స్వయముగా విజయరాఘవ 

యకుడే గేయరచనలు చేసె 

కీ శం me (పారంభమందున్న  పాలవేకరి కదరీపతి 
నాయకు నాయకుడు నూలువడుకు స్త్రీలను వర్ణించుచు “పాయంపు పడుచుల( బనిగొంటివే 

దూది యనెడి పాటల దేనెచినుకు లీని ననెను (జకస ప్తతి ౨-౪౨౨). ఇవి 
లైయుండును. ఈతడింకను సువ్యాలలు, కోభనములు, ధవళాలు 

టలేకాక ఏలపాటలు, గొబ్బిప్టు, పరకురాముని పాటలు పేర్కొనెను. 

స్ ౧.౫౨౩; ౨౧౭౨: ౪౩౭; ౪౨౫) 

pl Ex ర్త వ్ స్ు 

౧౬౮౦ [పాంతపు భ్యదాచలరామదాసు (5 ంచ ర్త గోపన్న) 

జానపదగేయములుగా |పచారమందినవి. కే తయ్యగారు మొవ్య 
హించి పాడిన పాటలన్ని యును లభించలేదు. కర ్ యవీరులు (శ్రీ విస్సా 

వుగారు మూడువందలముప ్పదింటిని సంపాదించి ప్రచురించినారు. 

ay భ్ క్రిసంకీ _రనపథమున నడచిన త్యాగయ్య (వాసిన పాటలు 



పవేశిక ౫1౯ 

[దవడ కర్ణాటాంధ కీర్తనవాజ్మయమునకు _ మేలుబంతులు'." వేతయ్య, 
త్యాగరాజాదుల రచనములందు సంగీతము హెచ్చు. పదక విత్యమునకు గల 

[ప్రచార మును జూచి పండితకవుల పండ్డుగూడ పులిసినవి. ఎలకూచి బాలసర స్వతి, 

కంకంటి. పాపరాజు, గోగులపాటి కూర్మనాథకవి, ఆలూరి కుప్పనవంటి 

పండితకవులుకూడ పదరచనలు చేసిరి. అప్పకవి లాలి, ధవళము, సువాల, 

పెండ్రిపొటలు మున్నగువానికి లక్ష్యలక్షణములు సమకూర్చను. ఆనందరంగ 

రాట్బందమున కొట్నములు, ధవళములు, ఆరతిపాటలు, జోలపాటలు,ఏల పాటలు, 

కోభనములు, గొబ్బిళ్ళు వంటి పాటలు పేర్కొనబడినవి. 

పెన పేర్కొన్న కవుల రచనములు (బాలసర స్యతివంటివారివి) పడ 

కవిత్యసులే యైనను |పౌఢములు. ఇవి జానపదగేయములు కావు. కాని నిబద్ధదేశి 

సౌరస్వతమున జేరిపోవును. నన్నయ నన్నిచోడులనుండి త్యాగరాజు వరకు 
వచ్చిన సాహిత్యమున గేయముల (పసకక్తి కుప్తముగా సాగించితిమి. త్యాగ 

రాజునకు తరువాత స్వయముగా జానపదులు రచించినవి, లేక జనపదములందు 

(ప్రచారము గాంచినట్టివి గేయము అనేకములు దక్కినవనుకొనవచ్చును. కొన్ని 
కాలగర్భమున గలసిపోయియుండును. వీసాహిత్యమునకును ఈ విపత్తు 

తప్పినదికాదు భ్యదపరచెడువారుండినచో యాగంటి లక్ష్మయ్యగారి వచనముల 

వలెనే అతి పాచీనములగు గేయములు మనకు మరికొన్నియైనను దక్కి యుండును. 
మనకా యదృష్టము లేదు. [పాత తాళప్య్తత గంథములం దచ్చటచ్చట కొన్ని 

పాటలు గలవు. ముుదణా సౌకర్యములు వచ్చిన పిమ్మట, పకాళ కులు తమ 

లాభముకొరకు చేసిన పనియేయైనను, ఈ గేయవాజ్యయమునకు కొంత మేలే 
జరిగినది. ముదితవాజ్యయమున నధికభాగము ఆధునికరచనములే. ఇవి 

యన్నియు చాల వరకు దీర్గ గేయములు; బృహద్దేయములు. మౌభిక(పచార 

మందున్న చినచిన్న గేయము లింకను సేకరింపవలసినని గలవు. వాని సంఖ్య 

లక్షలవరకుండునని తోచుచున్నది. వాని చావుపుట్టుకలు పెరుగుటవిరుగుటలు 
జానపదుల జిహ్వాంచలములందే జరుగుచున్నవి. ఏ గీతమెప్పటిదో ఎన్న్యెన్ని 

మార్పుల నొందినదో తెలిసికొనజాలము. 

క్షే ఆంధసాహిత్య చర్మిత సంగహము. ఖండ వల్లి లశ్ష్మీరంజనంగారు. 



(J 

జ తెలుగు జానపద "యనసనాహిత్రంమ 

జానపదవిజ్ఞానమునుగూర్చిన కృషి 
' భారతదేశమును రాజకీయముగా బంధించి యుంచినను పాశ్చాత్యులు 

కొంత సేవయు మన దేశమునకు చేసినారనుటలో సందియము లేదు. కొందరు 

కేవ ds ధి 

చెసిన లు రాజకీయముగా, వారి పభుత్యమునకు పరోక్షముగా : బలము 

కూర్చు నట్టివే యనుకొన్నను మరికొందరు మా|తము నిస్యార్థముగా స్నేహ 

భావముతో [పజాహితకార్యము లొనర్చిపోయినారు. ఆం,ధదేశమునకు పొగడ 
కాసి మేలు చేసిపోయినవారట్టి పాళ్చాత్యులెందరో కలరు. వీరిలో నందరిక్ష న్న 

మిన్న 0. P. Brown గాడ. శిష్టసాహిత్యోద్ధరణమునకు | బౌను మహాశయుడు 

పడిన పొట్టాదేవుని కెరుక. మనదేశమున కాతడు రాకున్న చో మనకు గర్వ 

కారణమైన చక్కని సాహిత్యసంపద యంతయు కు టే పాలయ్యెడిది, 

కలు భాషయందున్న గొప్పతనము తెలిసికొని [ప్రపంచమునకు చాజినవాడు 
జొను 'జౌను మహాళ యుడే. అతడే మన యాంధవాణిని ‘Italian of the East’ అని 

భూషించి తన న్యాయైకదృక్పృథమును చాదెను. మనజాతి యీవిషయమున 

నాతనికి అతత మరి యెవ్యరికిని బుణపడియుండ లేదు. శ్ష్టసాహి 

త్యోద్ధరణసమయమున నాతని కన్ను జానపదగేయముల పెగూడ పడినది. బొబ్బిలి 

కథ, కుమారరాముని కథ, కామమ్మ కథ మొదలగు గాధాగేయములను తొలుత 

సేకరించినది |బౌనుగారే. దేశసారస్వతమునకు చెందిన అనేక మంజరీద్విపదలు, 

కథలు పాటలు మున్నగునవి ఆతడు 'సీకరించినాడు. (బౌను మహాశయుడు 

శపక్షగానములగూర్చి చెప్పుచు నీ జానపదగేయగాధలగూర్చి యిట్లు నుడివినాడు. 

(1 dq 

“Finally there are other ballads (Cathalu) of great length 

framed in a peculiar chant lon iprinciples different from all 

other sorts of poetry. Some of these, as the Bobbili-catha or 

Ranga Rao charitra the Nagamma catha and the like are 

chiefly preserved by oral recitation, with-out having been until 

now committed to writing. These are every !where popular, 
though despised, as illiterate, by professed scholars” 1 

క్ష (పజలయంది గాధల కెంత పాచుర్యమున్నదో పండితులకి 

తమన్న నెంత యీసడింపో (బౌను పండితుడు చక్కగా చెప్పినాడు 

' 1. Asiatic Journal Vol. 34. 1841 
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యనయే సేకరణకు పూనుకొన్నచో శిష్టసాపిత్య మెంత సమృద్ధిగా మనక 

సం; క్రమించినదో అంతియ జానపదసంపదకు మనము నోచుకొనియుందుము. 

జో నుగారి యీ[వాత తరువాత ముప్పదేండ్లకు మరల నొక పొళ్చాత్యపండితుడు 

జానపదగేయుముల సేకరించుటకు బద్ధక ంక ణుడయ్యెను. ఆయన ). A. 

Boyle MCS. గారు. రాయలసీమలో రాజకీయోద్యోగిగా ౧౮౪౪ 

వా౭తములందుండినవాడు. అప్పటికే Charles E. Cover అనునాతడు 

Folk sanes of Southern India అను [గంథమును ౧౮౭౧ త్రో 

'పకణించెను. కాని దానిలో న తెలుగుపాటలు లేవు. తమిళ కన్నడ 

మకయాళ భాషలందున్న శేయములనే కూర్చి తెలుగు గేయములకు మారుగా 

వము పద్యములను చేర్చెనట. ఈవిషయము 801౪ గారికి చాల బాధ 

కలిగించినది. వారు ౧౮౭౪ లో Telugu Ballad Poetry పేరుతో నొక 

వ్యాసము (పకటించుచు ఇట్టనిరి. 

“When the late Mr. Gover Compiled his Folk-songs of 
Southern India the only dialect of the Dravidian Tongues 
which went unpresented in his collection was the Telegu’: 

తెలుగు భాషకు కలిగిన యన్యాయమును జూచి యామహానుభావు డెంత 

నొచ్చుకొనెనో ! అతనికి గలిగిన బాధ మనపై దయగా వర్గించినాడు. తెలుగు 
తన మాతృభాష కాకున్నను అసలాతడీదేశీయుడు కాకున్నను తాను నిజమైన 
సేవ చేయజాలుదునో లేదో యని యాత్మవిమర్శనము చేసికొన్నను తనకు 

. గలిగిన తలపునకు మ్మాతము కొంత యాకారమిచ్చి పోయినాడు. ఈ 
విషయమున నాతడిట్టనెను. 

“Itis therefore to be hoped that while the treasures of na tio 
nal poetry are being gleaned from s0 many languages the store 
of the sweetest dialect of Southern India may not be over looked 
and that the popular songs of Telugu people may be collected. 
That such exist, it is the object of the present writer to show, but 
his fitful gleanings are worthless, except ag they may lead other 
and more competent gatherers to the field. 

“The specimens of popular Ballads which are now offered 
are undoubtedly the composition of rural bards. They have been 
“ere 

1. The Indian Antiquary Vol. II Page 1. 1874 A. లి. 



చా 
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Se తెలుగ జశానిరులు ౧చటునాబాపి "మ్స 
న. అ 

gathered by the roadside from rude men that could!neither read 

nor write. The plough man who sang to his team and the carter 

as he sat between his bullocks have contributed snatches of song, 
of which they often only half-knew the meaning, and which they 
changed and corrupted into their rough and vulgar tongue. The 

very simplicity and boldness of the verses are their certificate of 

genuineness, and attest the unskilled rudeness of the singer's 

thought, and the uncritical patience of the simple listeners! 

పండితుడు మొ త్తమారు పాటలు సేకరించి |పకటింజెః 

3 “గేయము. తక్కినవి నంగా రగితములు, చార్మెతక 

చేయము నాతడు బక్టారివా _సవుడగ నొక “వోయనుండి సేకరించెసట, 

కరెతు మోటగొట్టుచు పాడుచుండగా విని 

ంచిన మొదటి గేయము సర్వాము రి 

పాపని వీఠగాధ. వ క్ష సంబంధించిన పైశెగాడనుకొని 

డాం 

సరాంయి పాపడు రాయలసీమవాడు కాడు. అతడు తెలంగాణమువాడు. 

శ్రీమల్దంపల్లి షన ఓ రీవిషయమై పరిశోధనము చేసి ws 

చా వా 

గేయ 

పండితుని యిట త్ ఆతడీ య. శస సేవకు 

నాతని యెడగల గౌరవముతో నాతడు సేకరించిన గేయమొకటి.అది యిట 

పస్తుత మెనను-ఉదాహరింతును. 

౧... యేగి యేగి యెండలై న-యెదురు గుమ్మి నీడలై న 
దూడవాడు మొగడై న_వుండవలె కొండనడుమ . 

ఎ. యెదుదింటి యెజ్ఞపాప_చూతమన్న కానరాదు 

పాపిష్టి తల్టి దం, డి_ై లెలనివ్వరు ts 

క. ఎతు గుబ్బలు ఎజ్జదానిి-కోరగుబ్బలు ఎవ్వనిపాలు 

లులని జాలునికి. ఆరునెలల అరణం ఇసును గ్ 

1. The Indian Antiquary Vol. IH 1874 A. ౨. 
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తక్కిన పాటలగురించిన |పస్తావన తరువాత, ఆ వ్యాసము చిపరన 

3ండితుడిట్టు నుడివెను, 

“With this I will leave my poor attempt to illustrate Telugu 
c poetry; those who are qualified by a knowledge of the lan- 
ge to criticise the text of these songs will find many errors to 
don; and those who test the translation by a high standard 
hold them very cheap. They have, however already served 

ighten the monotony of some lonely hours in!my camp life; 
if they now induce others to glean the same field; return with 
cher sheaf, they will have completed my purpose.’"! 

' ఎంత సహృదయు డీతెల్లదొర ] జానప దగేయోద్ధారకుడు గనుక 

నిగూర్చి ఇంత దీర్గ ముగా వాయవలసి వచ్చినది. తశరువాతి మనవారి కీ 

ఏములగురించి కొంత(శద్ధ కలిగినది. “కీ.శ. ౧౯౦౦ లోను, ౧౯౦౭ లోను 

ందిరాజు చలపతిరావు గారు న్రీలపాటలను సంపుటాలుగా ఆచ్చు వేశారు. 

కకందె ముందు ప్రీలపాట లేవి అచ్చ్చైనట్టు నాకు సాక్ష్యము దొరకలేదు. 

తరువాతనే కాకినాడవారై న మంగు వెంకటరంగనాథరావుగారు ౧౯౦౫ లో 

) పాటలను కొన్నికొత్తవి కూడ సమకూర్చి వేరేవేరే అచ్చువేయించారు.”* 

“ర్రీల పాటలు పేరుతో 1889 లో రాజా మంతి పెగడ భుజంగ రావు 

ఏను, 1898 లో జె. వెంక టర మణయ్యగారును, జె. రామలక్ష్మయ్యగారును 

ుథములు (పకటించినట్లు ఆంధ్రవాజ్మయసూచిక తెలుపుచున్నది. ఇదే 

'మున ఎం.ఎన్. వెంకటస్వామి ఎం.ఆర్.ఎ.యస్., ఎం.ఎఫ్.ఎల్ .ఎస్. గారు 
>»me Telugu folk 30088” "8 మరియు “Some Telugu Nursery songs 

i catches”* పేర్లతో కొన్నిపాటలు సేకరించి పకటించినారు. 1904 లో 
నానంద నవీనకల్యాణ పాటలు, 1910 లో స్త్రీల వేడుకపాటలు (గూడ 

1. Indian Antiquary Vol. Ill. 

2. ఠీ శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూ ర్రి? దేశి సారస్యత విభూతి, 

కిన్నెర సం. కాతి సంచిక ౧౯౫౫ 

3. Tne Indian Antiquary vol. xxxiv 1905 
4. స స “vol. xxxv 1906 



నా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

క్యష్టయ్య) 1911 ళో త్రీ జనవినోదిని పెండ్రిపాటలు (వి.కన ృయ్యదాసు), 

1918 లో స్రీల న ye లు ( తెలకపల్లి నరసమాంబ ), 1916 లో నస్ర్రలవేడుక 

వాటలు (ఘాలి సుబ్బారావు), 1919 లో టా కల్యాణ పాటలు 

(ఎస్ గోపాలకృష్ణయ్య) వెలువడినవి. సిద్ధ సాహిత్య చరి తకారులు 

విమవాకులు. టేకుమకళ: క త శ ృష్టాప తికలో 1916.17 లో 

ఆం|ధపదములు - పాటలు [గంథముగా 

లో వెలయించిరి. జానపడగాయ వై కిష్ట్యమును గమనించి వానిని వెలుతురు 

లోనికి తెచిన మన పండితులలో ఆతిరథులు కి శే తన ఆదినారాయణ 

కరకశాన్ర్రీగారు, శ్రీ చిలుకూరి నారాయణరావుగారు, 

తక జ శేఖరులు, సురవరం (పతాపరెడ్డిగారు, 

' ర వీరెలో -వేటూరి |పభాకరశళాశన్రిగారి సేవ 

ఇంకను గొప్పది. ఆతరువాత చాలమంది సారస్వతాభిమానులు జంకుగొంకు విడిచి 

ము చి బ్యాసములు |పకటించిరి. మరికొందరు తమ 

ములనే ఈ గేయముల సేకరించుట కంకితమొనర్చిరి. వి. ఎన్, భూషణ్ 

గారు, ఏ. గోపాలక గారు, వావిలాల సోమయాజులుగారు, యనమం|డ 

శ్రీరామమూ దర్తిశాస్త్రగారు, చింతా దీక్షితులుగారు, తల్లావజ్ఞ్ఞల శివళంకరళాన్త్రిగారు, 

అడిదము రామారావుగారు మున్నగువారు వివిధప,తిక లందు వ్యాసములు 

(పకటించిరి. జానపదగేయముల నత్యధికముగా సేకరించినవారు ఆయా[తలో 
తమ జీవితము bas se రాజమం డి వాస్తవ్యులు (శ్రీ నేదునూరి 

గంగాధరంగారు. జారు మొ త్రమారువేల జానపదగేయములేకాక జానపదవిజ్ఞానము 

folklore కూడ అధికముగా సేకరించినారు. టెకుమళ్ల కామేశ్వర ఖత నక 

శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి రిగారుకూడ ఈగేయముల నధిక సంఖ్యలో 

(౧ 

ంచుటయెకాక్ర విమర్శనాయుతమగు వ్యాసము . లిప్పటికిని (పక టించుచునే 

యున్నారు. చెకుమ క్లజారు ౧౯౪౧ లోనే “పాత పాటొలను పేరుతో నొక 
3 స కు |[పచురించిరి. (పస్తుతమువారు గృహలక్ష్మి, సౌభాగ్య 

గు పష్యతికలందు వ్యాసములు (వాయుచునా రు] 
వో 

(శ్రీపాదవారు 



పవేశిక క 

భారతి, కిన్నెరప్యతికల నలంకరించుచున్నారు. తెలుగుభాషా సమితివారి 

బహుడుతి నందుకొన్న శ్రీ హరి ఆదిశేమవుగారి “జానపదగేయవాజ్మయ 

పరిచయము ౧౯౫౪ లో |పకటింపబడినది. శ్రీ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ 

పంతులుగారు, ఢ్రీ తూమాటి దొణప్పగారు గేయములను కొల్చలుగా 

సేకరించినట్లు వింటిని. శ్రీ దొణప్పగారు రెండు చక్కని వ్యాసములుగూడ 

(పకటించిరి. [శ తీమ్మావజ్ఞ్య ల కోదండరామయ్య, తిరుమల రామచం|దాచార్యులు, 

ట్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావుగారు మున్నగువారు కూడ వ్యాసములు 

కటించియున్నారు. (శ్రీ యరోజు మాధవాచారిగా రీవిషయమై కొంత 

విచేసి మానుకొనిరట. శ్రీ కె. సభాపతి పిళ్లగారు చిత్తూరు |పాంతపు 
జానపదగేయముల సేకరించిరి. _తెలంగాణములో నా పరికో ధనమునకై సుమారు: 

వేయి గేయములను సేకరింప గలిగితిని, సు ప్రసిద్ధ ఆయుర్వేదాచార్యులు వేదాల 

తిరుమల రామానుజస్వామిగారు ౧౯౩౯ (పజామ్మిత సంక్రాంతి సంచికయందును 

౬-౫-౧౯౪౦ గోలకొండ ప|తిక యందును జానపదగేయములందున్న కొన్ని 

ఆయు ర్వేదరహస్యములను వెల్లడించియున్నారు. సర్వ[శీగిడుతూరిసూర్యం, సీతారామ 

నాయుడు వకీలు (హుజూరాబాదు) గంగుల శాయిరెడ్డి, ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి, 

గూడూరి, కనపర్తి, అచ్యుతరాజు గారలు తెలంగాణపు పాటలు సేకరించిరి. 

ఆం|ధ|పభ వారపతికలో నెందరో యువతీయువకులు పాటలు సేకరించి 
[పకటించుచున్నారు. ఆం(ధజానపదగేయములను తెలుగుదేశము మేరలందుంచక 

యావద్భారతమునకే కాక | పపంచమునకును చాటినవారు శ్రీ దేవేం దసత్యార్థి 

గారు.వారు పకటించిన బు. ఇంగ్లీమ, గంథములందును వివిధప|తిక లందును, 

ఆం |ధగయముల ననువదించి యున్నారు. FUrer Haimendorf గారి ఆటవికుల 

గేయములగూర్చి ఇదివర కే చెప్పియుంటిని. రాజమహేం| దవరమున |పిన్సిపాలుగా 
నుండిపోయిన Oswald J. Couldrey గారును! ఆచార్య పి. సాంబమూ ర్తి 

గారును® జానపదుల సంగీతకళనుగూర్చి |వాసినారు. వింజమూరి సీతాదేవి 

గారు జానపదసంగీతముగూర్చి పరిశోధన మొనర్చి ఎం.లిట్ పట్టమునొందినారు. 
గుజిలి పాటల పు స్తకములుగా నచ్చొ త్తించిన (పకాశకులు పచురణక ర్తలు 

పెక్కురు. ఆయాసంస్థల 'పేరొన్నచో నొక [గంథమగును. మహాపండిత 

[గ f 

1. South Indian Hours 1924 

2. Indian Art & Letters Vol. VI, New Series 1937 
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న తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

పరిశోధకులు కీ ర్తికాయులునై న డా. చిలుకూరి నారాయణరావుగారు ఒక లక్ష 

సామెతలు సేకరించిరట* అవి వెలుగు చూచుబెన్నడో! M.W. Captain Carr 

తెలుగు సామెతలను ఇంగ్లీషు అనువాదముతో 1949 లో [పకటించినారు. 

శ్రీ గంగాధరంగారు. సేకరించిన కొన్ని పాటలను నా సంపాదకత్వమున 
తెలంగాణా రచయితల సంఘమువారు “సెలయేరు'గా పారించిరి (౧-౧-౧౯౫౫) 

“కృష్ణగ్రీ' గారి సంకలనముల కొన్నింటిని హై|దాబాదు ఆంధ సారస్వత 

పరిషత్తువారు (పచురించినారు_ విశాలాంధ [పచురణలవారు “ఎల్లోరా” గార్ప 

శోకరించిన పాటలను, చింతా దీక్షితులుగారి “జానపదవాజ్మయము”ను 

పక టించినారు. ఆం|ధ జానపదగేయములగూర్చి కృషిచేసిన కొందరు |పముఖుల 

పరిచయమున కిది దిజ్మా[తసూచికయని మనవి. 

కడచిన యిరువదిరెండేండ్లలో అనగా ఈనా సిద్ధాంత | గంథ రచనము 

పూ ర్తియైన (జూలై 1955) నాటినుండి ఈనాటివరకు జానపదవాజ్మ యమునకు- 

[పత్యేకముగా జానపదసార స్వతమునకు- చెందిన వివిధ [ప|క్రియలలో మంచి 

కృషి జరిగినది. ఈకృమి ఆయా విశ్వవిద్యాలయములందు పరిశోధకసిద్దాంత 

(గంథరచనల రూపమునను, వివిధసంస్థలపక్షమున వెలువడిన |గంథముల 

రూపమునను, వ్యక్తిగతముగా విమర్శకులు పండితపరిశోధకులు సంకలనక_ర్రలు 

[ప్రచురించిన పుస్తకములు వ్యాసముల రూపమునను జరిగినది; ఇంకను 

జరుగుచున్నది, ఈకృషిని గూర్చి సం|గహముగా 'పేర్కొందును. 

ఆం(ధవిశ్వవిద్యాలయమున, ఈనాడు తెలుగుకాఖాధ్యకులుగానున్న 

డా.యస్వీ. జోగారావుగారు 1956 సంవత ఎరమున యక్షగానవాజ్మయచ రితమను 

సిద్ధాంత గంథము సమర్పించి 1957లో Ph.D. పట్టము ఫొందిరి. ఈ|గంథమా 

విశ్వవిద్యాలయమువారే 1961లో |పకటించిరి. యక్షగానవాజ్మయసర్యస్యమని 
చెప్పదగిన ఈ[గంథమున 465 రచయితల 802 రికాలబ్ధయక్షగానకృతుల 

గూర్చియు యక్షగానావిర్భావము, దాని యభివృద్ధి, (సదర్శనమందలి పద్ధతులు, 

ఆం; [ధదేశ మునను బయటను యక్షగానములరచనము, వాని వ్యా ప్తి, సాహిత్యమున 
వాని స్థానము, యక్షగానములందలి భాషాచ్చందోసంగీతస ంస స్ట్రతీ విశేషములును 

వాసియన్నారు. ఆం|ధవిశ్యవిద్యాలయముపక్షమున యక్షగానముల సంపుటములు 
10 | పకటితమైనవి. ఆ విశ్వవిద్యాలయము హిందీవిభాగమున 'రీడరుగానున్న 



కిద్ధిక్ర ౬2 

కర్ణరాజ శేషగిరిరావుగారు హిందీలో తెలుగు జానపదగేయములగూర్చి 

క్రవ్యాసములు (పక టించుపేగాక తెలుగులో జానపదగీతములను సిద్ధాంత 

ుథమును వాసి 1985లో Ph. 0. ఉపాధినందిరి. 

ఈనాడు బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయమున తెలుగు కాఖాధ్యకులుగానున్న 

తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావుగారు (శ్రీ వెంక టేశ్వర విశ్వవిద్యాలయమున 

3రిలో తెలుగు వీరగాధాక విత్వము (Ballad Poetry in Telugu) అను 

ంతగంథ ము సమర్పించి 1969లో Ph. D. పట్టానందిరి. ఇది 25 

(రణముల _ గాధాగేయవిమర్శసర్వస్వము. వీరగాధల పుట్టుపూర్యములు 

'తీయ భారతీయేతరవీరగాధల చరితము, వీరగాధావిభజనము, శ కికథా 

కము, పలనాటివీరకథాచ|కము, కాటమరాజుకథాచ[కము, బొబ్బిలివరుస 
లు, పదములు, జంగంకథలు, లఘువీరగాధలు, వీరగాధానుకరణములు, 

గాధలందలి రసము, భాష, ఛందస్సు వీరగాధల వై శిష్ట్యము, గాధాకారులు 

దితాముదితములగు 980 వీరగాధల సమాచారమున్న అమూల్య గంథమిది. 

శ్రీ వెంటేశ్వరవిశ్వవిద్యాలయమున తెలుగు హిందీ జానపదసారస్వత 
కియల తులనాత్మకపరిశీలనముకూడ జరిగినది. తెలుగు జార్ హిందీ 
కో క్రియా ౮ తెలుగు హిందీ లోకోక్తుల తులనాత్మక ముగా పరిశీలించి 

A. Disseration (వాసినవారు( 1962) డా. వై. వెంకటరమణరావుగారు. 

ఏర హిందీ పచారసభవారీ [గంథమును 1970లో |పకటించినారు. “తెలుగు 

" హిందీ [కియావత్ ప్రయుక్త మహావిరే” తెలుగు హిందీ నుడికారముల 
నాత్మకముగా పరిశీలించి M. A. Disseration |వాసినవారు (1978) 

ఏతి ఫజులున్ని సా బేగంగారు. 

ఆం[ధదేశము బయట డా. ఎస్. దక్షిణామూ ర్థిగారు “హిందీ జార్ 

గు కహావతోంకా తులనాత్మక అధ్యయన్ ' అను సిద్ధాంత గంథమును 

ర లో (వాసి అలహాబాదు హిందీసాహిత్యసమ్మేళన విశ్వవిద్యాలయమున 

ాత్యమహో పాధ్యాయ బిరుదమందినారు. వీరి (గంథమును నంజన్గూడ 

పకాశన్వారు 1966లో మ్నుదించినారు. శ్రీ కారుమూరి వీరవెంకట 

శ్రనర సింహారావుగారు “తెలుగు జార్ హిందీ లోకో, క్రియాం అను సిద్ధాంత 

ఎథమును (వాసి ఆగావిశ గైనిద్యాలయమువారి Ph.D. ఉపాధినందినారు 



కం తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

(1967). ఈగంథము మైసూరు. భారతీయభాషాసంస్థ C.1.1.1 పతమన 
1967లో |పకటితమైనది. 

బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయమున శ్రి శ్రీ. 6.5. మోహన్ అనంతపురం 

జిల్లా స్రీలపాటల గూర్చి Ph.D. పట్టమునక్రై క్ర ఎమిచేయుచున్నారు. పీర్రితెలుగు 

కన్న డసామెతలు సమానార్థకములు' “ఇటీవలనే పకటితమైనది. ఫీ ఆ. అశ్వత్థ 

నారాయణగారు “తెలుగు ' వజభాషలలోని జానపదక ృష్టకథల' గూర్చి Ph.D. 

పట్టమునకై క ల్ చేయుచున్నారు. 

మైసూరు విశ్వవిదాలయమున జానపదవిజ్ఞానశాఖలో ఆధ్యాపకులుగానున్న 

డా. R.V.S. సుందరంగారు “తెలుగు కన్నడ జానపదగేయములి గూర్చి తుల 

నాత్మక పరిళోధనమొనర్చి1978ిలో Ph.D పట్టము నందినారు. తెలుగుకన్నడము 
లందలి పనిపాటలు, పారమార్థిక గేయములు, న్రీలపాటలు, పిల్రలపాటలు, 

వేడుకపాటలు, నవ్వులాటపాటలు, కన్నీటిపాటలు మొదలగువాని పోల్చి 

సవిమర్శకపరిశీలన మొనర్చి ఆపాటలందలి  భాషాచ ందోసంగీతసాహిత్య 

సాంఘిక విషయములనుగూర్చి (వాసినారు. మైసూరు విశ్వవిద్యాలయమున 

శ్రీ. పి. ఎన్. గోపాలకృష్ణ'తెలుగు కన్నడ సామెతల తులనాత్మక పరిశీలనము” 

గూర్చియు, శ్రీ టి. గోపాలకృష్ణరావు “తెలుగుకన్నడములలో జానపద 
రామాయణములి గూర్చియు Ph.D. పట్టముల క్రై కృషిచేయుచున్నారు. 

ఉస్మానియావిిళ $విద్యాలయమున తెలుగుశాఖలో రీడరుగానున్న డా. 

నాయని కష్టకుమారిగారు 1989లో'జానపదకథా గేయములను సిద్ధాంత[గంథము 

(వాసి 1970లో Ph.D. పట్టమునందినారు. గేయగాధలను Anthropology 

మానవళాస్త్రదృష్టితో పరిశీలించిన తొలి పయత్న మిది. ఇందులో జంతుపూజాపద్ధతీ 

స. మాతృపూజాపద్ధతి(040ళ67 Goddes Worship) వీరారాధ నము 

(Hero worship) వాని పరిణామములు విపులముగా పరిశీలించుటయే 
కాక జానపదుల మతాచారములు, విశ్యాసములు, సాంఘికరాజ కీయవిషయములు 

భాషా స్వరూపము వివరించినారు. ' జడ్న ర్హ కళాశాలలో ఆం ధోపన్యాసకులుగానున్న 
శ్రీయెల్డండ రఘుమారెడ్డిగార వేలకొలది జానపదగేయములను సేకరించి “తెలుగు 
పల్లెపదములందు |ప్రజాజీవన'మను సిద్ధాంత [గంథమును [వాసి 1974లో 



౯౬.౯ 

యావిశ్యవిద్యాలయపు Ph.D ఉపాధినందినారు. జానపదమన స్తత్యము 

ఏల కుటుంబజీవనము, జానపదసామాజికజీవనము, ఆచారవ్యవహార 

ము, జానపదశ్చంగారబీవనము, కవితాసొందర్యము, భాషాస్వరూపము 

ఏడు పకరణముల | గంథమిది. పల్రీయుల జీవితమును సామాజిక 

'ముతో పరిశీలించి శ్రీ రఘుమారెడ్డిగా రెన్నియో మౌలికవిషయములు 

రు. శ్రీ జి. లింగారెడ్డిగారు “|శామికగేయాలు' సిద్దాంతవ్యాసము వాసి 

tt పట్టమందినారు (1976). 

శ్రీమతులు నాయని కోటీశ్యరి “ముదిత జానపదగేయములందలి 

)వులకెక్కుని పదముల" గూర్చియు, క. సుమతి “జానపదకథల' 

రఘు, (పేమలత “పౌరాణికగాధల' గూర్చియు వసుంధర జానపద 

లందు |పతిబిందించు మతము ఆచారముల గూర్చియు P. సరస్వతి 

"టల" గూర్చియు Ph. D పట్టములకై కొంత కృషి చేసినారు. (శ్రీమతి 
యి వేదాంతపుపాటల గూర్చియు శ్రీ దామోదరరావు తెలుగు సామెతల 

స్ M.Litt పట్టమునకై కృషిసాగించినారు. 

శ్రీ పిరాట్ట శివరామకృష్ణమూర్తి “గిరిజనుల పాటలి గూర్చియు శ్రీమతి 

ఏంతలక్మి “జానవదశేయములందలి సంగీతము" గూర్చియు, శ్రీ కసిరెడ్డి 

డ్డి పొడుపుకథలగూర్చియు Ph.D పట్టముల కై కృషి (పారంభించినారు. 

అమెరికా విస్కాన్సిన్! విశ్వవిద్యాలయమున శ్రీ Gene. H. Roghair 
వీరగాధలగూర్చి పరికోధనము చేయుచున్నారని తెలిసినది. 

హైదరాబాదు ఆంధసారస్వతపరిషత్తువారు మూడు చక్కని గేయ 

ములను [పకటించినారు. ఈ మూడింటిని సంపాదించినహరు జానపద 

తమున అ శేషక్సషి యొనర్చి దాని యందచందములను ఉపన్యాసముల 

ంనను పరిశీలనాత్మక వ్యాసముల ద్వారమునను తెలుగులోకమునకు చాటిన 

న విమర్శకులు డా. శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూ ర్షిగారు. ఈ సంకలనము 

మొదటిది “పల్రిపదాలు” (1955). దీనిలో 187 పల్రెపాటలు చిన్న 

గైతములతో నున్నవి. రెండవ సంకలనము స్త్రీల రామాయణపు పాటలు 

|." దీనిలో రామాయణమునకు సంబంధించిన 42 కథాగేయములున్నవి. 

రాది యుపోద్దాతమీ సంకలనమునకు కలికితురాయి. మూడవ సంకలనము 



శ్రీల పౌరాణికపు పాటలు (1968). దీనిలో భారతభాగవతములకును తదితర 

పురాణములకును సంబంధించిన 68 కథాగేయములున్న క్ 

ఆం|ధ|పదేక్ సాహిత్యఅకాడమీ పక్షమున 1959 లో వెలువడిన 

“తెలుగు సామెతలు” చెప్పుకొనదగిన [గంథము, దీనిలో వేలకొలది సామెతలు 

అకారాదిగా కూర్చబడినవి. 'జానపదగేయాలు-సాంఘికచరి[తి పేరుతో 19 

గాధాగేయములు (5211268) సుదీర్చమైన పీఠికతో 1974 లో అకాడమీవారే 
(పకటించినారు. దీనిని శ్రీమతి నాయని కృష్ణకుమారిగారు, నేను సంపాదించితిమి. 
(ప్రపంచ తెలుమగుహాసభల సందర్భమున శ్రీ జీ. శంకరరావుగారు సంపాదించిన 

పొడుపు కథలిను లఘుపు_స్తకమును | పకటించినారు. ఇటీవల డా. తంగిరాల 

వెంక టసుబ్బారావుగారు నంపాదించిన ‘కాటమరాజు కథలు మొదటి సంపుటమును 

కూడ అకాడమీవారు పకటించినారు( 1976). దీనిలో కాటమరాజుక థాచ క మందలి 

ఆవులవలరాజుకథ, పంపా దికథ, పెద్దిరాజుకథ, పోలురాజుకథ , బల్రికురవ 

పోట్టాట, కాటమరాజుకు పట్నంక ట్టినక థ, కరియావులరాజుకథ, పాపనూక 

కథలున్నవి. ఈ[గంథమునకు సంపాదకులు వాసిన సుదీర్హ పీఠికలు గొప్పవి. 

ఆంధ్రపదేశ్ సంగీతనాటక ఆకాడమీవారు “తివేజి యను 

జానపదగేయముల సంకలనమును 1960లో ప్రకటించిరి. ఇందులో 
యావ వదాం[ధమునకు సంబంధించిన 248 పాటలు తొమ్మిది శీర్షికల [కింద 

వింగడింపబడి | పతిపాటకు చిన్నయుపోద్దాతము; మాండలికపదముల కర్థములు, 

యాపాటలు వినిపించినవారి యూరుపేరుల వివరములీయనై నవి. సాగరాం[ధపు 

పాటలు శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు, శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి రిగారును, 

యలసీమపాటలు శ్రీ తూమాటి దొణప్పగారును, తెలంగాణపుపాటలు నేను 

సేకరించినవి. కొంతవరకు కాన్రీయముగా వెలువడిన గేయసంకలనములందు 

వేణి మేలుబంతి. దీనిని సంపాదించు భాగ్యము నాకు దక్కినది. 

ంగీతనాటక ఆకాడమీవారు. 1970లో పెద్దయెత్తున జానపదకళోత్సవములు 

నిర్వహించిన. సందర్భమున 'నాట్యుకళి. (పత్యేక సంచిక (ఫె బవరి-మార్చి 

1970* వెలువరించిరి. కనతో జానపదసారస్వత సంగీత నృత్యములు తదితర 

కళారూపములనుగూర్చిన 80 వ్యాసము లున్నవి. '(పపంచతెలుగు మహాసభల 

(1975 ఉగాది? సందర్భమున డా. తంగిరాల 

(2 

ర, 

ర 7 

వెంకటసుబా రావుగారి 



పవేశిక 86. 
జడా 

ల్ as 6౮ 20 గ qj Sy Ox నపద సాహిత్యము వీఠగాధలు' అను లఘుపు స్తకమునుగూ 

hres [పకటించినారు. 

కేంద(పభుత్వమువారు The Census of India, Vol II PartVII-B, 

Fairs and Festivals of Andhra Pradesh పేరుతో ఇరువదిజిల్హాల కిరువది 

సంపుటములుగా వెలువరించిన [గంథము ఆత్యు త్రమము, వీనిలో ఆం ధజానపదుల 

ఆటవికుల, గిరిజనుల ఆచారవ్యవహార ములు, పండుగలు, వేడుకలు తిరునాళ్ళు 

మున్నగువానిగూర్చిన విశేషసమాచారమున్నది. ఆం|ధపదేశ్ | పభుత్వమువారి 

The Tribal Cultural Research & Training Institute పక్షమున ఆసంస్థ 

డైరెక్టరు శ్రీ D. R. (పతాప్గారు ప్రకటించిన (1976) “ఆంధప్రదేశ్ 
ఆదిమజాతులు' గంథమున మన తెలుగుదేశము ననున్న శి2 తెగల ఆదిమజాతులవారి 

సమాచారమున్నది. ఈ సంస్థ ,(పచురించు [1021 పత్రికలో ఆవిమజాతులకు 
సంబంధించిన సాంస్కృృతికవిషయములగూర్చిన వ్యాసములు (ప్రకటింప 

'బడుచున్నవి. ఆం ధదేశమందలి ఆకాశవాణి వివిధ కేం [దములనుండి (పతిదినము 

జానపదగేయములు (పసారమగుచున్నవి. అన్ని గేయములు సిసలైన 

జానపదశేయములు కాకున్నను, అన్ని గేయములందలి సంగీతము సిసలైన 

జానపదసంగీతము కాకున్నను ఆకాళవాణివారి సేవ గణనీయమైనది. 

ఈ గేయములలో కొన్నింటినై న వారే పకటించిన బాగుండును. ఆంధ(పభ 

ఆం!ధపతిక వారపతికలం దొకప్పు డుత్సాహవంతులు సేకరించిన నూర్లకొలది 

చక్కని గేయములు [పకటితమైనవి. 

వైయక్తికముగా జానపదవిజ్ఞానరంగమున కృషిచేసినవారిలో (ప్రాత 

స్మృరజీయులు కీ, శే, నేదునూరి గంగాధరంగారు.. వారి జీవితమంతయు 

ఈ 'ిజ్ఞానగ వేవణమున కంకితమైనది. నిరుపే ఎదయైనను తనకున్న ఆ స్తిపాస్తులను 

అమ్మి జానపదగాయకులను సత్కరించిన వదాన్యుడాయన. గంగాధరంగారు 

దాదాపు పదివేలపుటల జానపదవిజ్ఞానమును సేకరించిరి. నూర్ణకొలది గేయములు 

వ్యాసములు వివిధష తికలండు |పకటించిరి. వారు (ప్రకటించిన [గంథములు 

1 మేలుకొలుపులు 1949. 2 మంగళహారతులు-రెండు సంపుటములు 1951. 

8 సెలయేరు _ దేశోద్ధారక గంథమాలవారు 19055 లో |పకటించిన ఈ 
సంకలనమును సంపాదించిన భాగ్యము నాకబ్బినది. దీనిలో ఏడు శీర్షికల। కింద 
250 పాటలున్న వి. 4 వ్యవసాయసామెతలు- విశ సాహిత్యమాల పక్షమున 
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పకటితమైన (1958) దీనిలో 912 తెలుగు సామెతలతోపాటు అరబ్బీ, ఇంగ్లీషు, 

ఇటలీ, ఆప్ట నిస్థానము, కర్ణాటక ము, చీనా, జపాను, జర్మనీ, తుర్కీ, తమిళము, 

పరాసు, ఫారసీ, బెంగాలీ, బడగ, బై బిల్, మలయా, మలయాళము, మరాఠీ, 
రష్యా, స్పెయిన్, హిందుస్థానిభాషలకు చెందిన 199 సామెతల తెలుగ్న 
అనువాదములున్నవి. 5 పసిడి పలుకులు - జాతీయ జ్ఞానమందిరంవారు 
(పకటించిన (1960) ఈ|గంథమొక లఘువిజ్ఞానసర్యస్యము, దీనిలో సామెతలు, 
జాతీయములు, పలుకుబడులు, పారిభాషికపదములు, నుడికార ములు, 
జమిలిపదములు, పొడుపుకథలు,  కిటుకుమూటలు,  సాంకేతికపద ములు, 

మాండలికములు వేలసంఖ్యలో నున్నవి. 6 శ్రీల వతకథలు - రెండు ' 
సంపుటములు = కొండపల్లి వీరవెంకయ్య ఈ సన్ఫువారు 1960 లో |పకజించిరి. 
వీనిలో నూరునోముల కథలు _ కొన్నింటికి పొాటలుకూడ కలవు. 7 జానపద 
గేయవాజ్యయ వ్యాసావళి (విశ్వసాహిత్యమాల 1960). ఇందులో 10 వ్యాసము 
లున్నవి, 8 ఆటపాటలు 1964. 9 మిన్నేరు (పారివీన గంథమాల 1968). 
ఇందులో 9 శీర్షికల [క్రింద 882 పాటలున్నవి. 10 మున్నీరు (పా9ివీన 
[గంథమాల 1978). ఇందులో 7 శీర్షికల [కింద 270 పాటలున్నవి. చివరి 
(గంథము గంగాధరంగారు కీర్రిశేషులై న తరువాత వెలువడినది. 

శ్రీ చింతా దీక్షితులుగారు సెక్షుపాటల నుదాహరించుచు విమర ఇనాత్మక మైన 
ఆరువ్యాసముల సంపుటమును 'ద్రజావాజ్మయము'(విశాలాం| ధ [పచురణాలయం 
19055) “పేరుతో (పకటించినారు. 

“ఎల్లోరా” కలముపేరుతో (ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ గొడవ ర్తి భాస్కరరావుగారు 
కూడ ఈరంగమున చక్కని కృషిచేసినారు. వారి “జానపదగేయాలు” = 
పథ మసంపుటమున (విశాలాం[ధ 1955) 98 పాటలు, రెండవ సంపుటమున 
(విశాలాంధ 1959) 71 పాటలు, 'సరాగాలు'లో (విజయ పబ్టిషింగ్ కంపెనీ 
1961) 114 పాటలు, “'మధురకవితలు’లో (విజయ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ 1961) 
17 శీరికల (కింద గచ్చద్వ్యాఖ్యలతోడి నూర్లకొలది గేయములున్న నవి, మన 
(స్రాచీనకళలు పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ( ఆదర్శ[గంథమండలి 1960 ) లో 
తోలుబొమ్మలు,బుజ్జక థలు సగటివేషాలు మొదలైన జానపదకకారూపాలగూర్చిన 
.వ్యాసములున్న వి. 
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సుపసిద్ధనాట్యాచార్యులు శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణగారు తమ నాట్యకళ 

(1956), న ర్తనమురళి (1959), ఆం[ధుల నాట్యకళ( 1959) [గంథములందు 

మన జానపదుల, ఆదిమజాతుల నృత్యరీ తులను సం పదాయములను వివరించినారు. 

(పసిద్ధ సినీనటులు శ్రీ మిక్కిలి నేని రాధాకృష్టమూ ర్హిగారు (పకటించిన 

“ఆం ధనాటకరంగచరి తి (1969) వివిధజానపద|పదర్శన కళారూపములను 

సమీశించినది. శ్రీ జి. వెంక టేశ్వరరావుగారు రంగవల్డులగూర్చి 'గృహోలం 

కరణము-ముగ్గులు' అను (గంథమును సచ్మితముగా 1956 లో (పకటించి3. 

శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారి సంకలనములందు దక్క పొడుపుకథల 

సేకరణముగాని |పకటనముగాని ఎక్కువగా జరుగలేదు. కొండపల్లివారి 

“పొడుపుకథలు” (1981) లో 116, వేణుగోపాల్ బుక్డిపోవారి “తెలుగు 

సామెతలు లేక పొడుపుకథలు” (1958) లో 68, తెనాలి ఆంంధరత్న 

బుక్డిపోవారి అ త్తకోడం్యడ కథలు” (1964) లో 187 పొడుపుకథలు 

పకటిత మైనవి. 

సు|పసిద్ధ నరశాస్త్రవే త్తలు Haimendorf గారి కొండరెడ్డు, చెంచుల 

చరితముల తరువాత ఆ రంగమున చెప్పుకొనదగిన [గంథము The Yanadis 

అనునది. దీనిని |వాసినది ఆ రంగమున విశేషకృషి చేసిన శ్రీ వెన్నెలకంటి 

రాఘవయ్యగారు. ఈ |గంథమును భారతీయ ఆదిమజాతి సేవక సంఘమువారు 
1962 లో పకటించిరి. సు|పసిద్ధ పండితులు (శ్రీ ముసునూరి వెంకటకశాన్ర్రీ 

గారు 57 'తెలుగుజాతీయముల కథలు [(పకటించినారు (1959). కానీమజిలీ 

కథలు, సహ్మసశిరచ్చేద అపూర్వచింతామణి వంటివి దక్క మన వచన కథా 

వాజ్మయమంతయు గుజిలీ పతులందును, చెల్భాచెదరుగను ఉన్నది. సి.పి. (టౌన్ 

మహాశయుడు సేకరించిన 'తాతాచార్ల కథలు” శ్రీ బంగోరెగారి సంపాదకత్యమున 

ఎమెస్కోవారు 1974 లో |పకటించినారు. [పాత భారతి, గృహలక్ష్మి 

మున్నగు పతికలందెన్నియో పిట్టకథ లచై్చనవి. వాని నొకచో చేర్చిన 

బాగుండును. మన పావీనార్ణేయకథలను కొన్నింటిని '“ఉపనిషత్కథలు' 

పేరుతో శ్రీ శ్రీధరబాబుగారు (వాసినవానిని ఎమెస్కోోవారే 1970 లో 
[పక టించినారు. 
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తమ కంఠ మాధుర్యముతో ఆకాశవాణి ద్వారమునను, వివిధసభలందు 

హాస్య! పసంగములద్యార మునను జానపదగేయములకు విశేష పచారము 

కలిగించిన శ్రీ పయాగ నరసింహకశాన్రిగారు 40 గేయములను తెలుగు 
పల్లెపాటలు" పేరుతో (కవితా పబ్దికేషన్స్ 1960) (పకటించినారు. శ్రీ బాదగౌని 
నరేం[చగారు చిన్న ఉపోద్ధాతములతో నాలుగు శీర్షికల క్రింద 62 “మోటపదాలు” 

(నవోదయ సమితి 1962) (పకటించినారు. సర్వశ్రీ రాళ్ళపల్లి సుందరం, 

ఘట్టమరాజు అశ త్లనారాయణ, తంగిరాల వెంక టసుబ్బారావుగార లు సంపాదించిన 

“ఆలిచిప్పలు-ఆణిముత్యాలు' బెంగుళూరు జానపదసమితి పక్షమున 1972 తో 

వెలువడినది. దీనికి సంపాదకులు [వాసిన |పస్తావన (పళ స్తమైనది. దీనిలో 

82 పాటలున్నవి. [శీ చొక్కపు నారాయణస్వామిగారు [పకటించిన 'తేనెసొనలు' 

న 1974) పరిచయవాక ములతోడి 42 పాటల సంకలనము. 

బెంగుళూరు జాన నపదవిజ్ఞానసమితివారు 1976లో [పకటించిన “జానపదసాహిత్య 

స్వరూపం' డా. ఆర్వీ యస్. సుందరంగారి బహుముఖజిజ్ఞాసకు నిదర్శనము. 

నిలో జానపదసారస్వతమునకు చెందిన ఆరు |ప్రక్రియలగూర్చిన ఊఉ త్తమ 

వ్యాసము లున్నవి. 

ఈనాడు నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము తెలుగు శాఖాధ్యతులుగానున్న 

ఆచార్య తూమాటి ద్ వొణప్పగారు నూర్చకొలది రాయలసీమ పాటలు (పత్యేక ముగా 

కపిలెపాటలు సేకరించినారు. విమర్శనాత్మక మైన ఊ _త్తమవ్యాసము లెన్నియో 

[పకటించినారు. వారి “తెలుగులో కొత్త వెలుగులు రేడియో [(పసంగముల 

మొడటి సంపుటమున (1972) జానపదసాహిత్యమునకు సంబంధించిన 

ఉదాహరణాత్మకవ్యాసము లున్నవి. ' వారి “జానపదకళాసంపద* (1975) 
య్ ఎనాత్మక మైన ఎనిమిది ఉ_త్తమవ్యాసముల సంపుటము. 

సర్వశ్రీ 34. 17. ౧. రాజు, కె. విశ్వనాథరెడ్డి, డి. పి. ముఖర్జీగారలు 
కలకత్తానుండి. వెలువడు Folklore పత్రికలో ఆమూల్యవ్యాసము లనేకము 
'పక టించినారు. 

పోతులూరి వీర (బ హ్యేం[దస్వాములకు సమకాలీనులైన మరొక 

మహాయోగి శ్రీ పూదోట లింగావధూత స్వామివారు. వారు చెప్పిన 700 
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త్ర కవులను పాటలను 12 దళములుగా “శ్రీ పూదోట త _త్వగీతామృతము" 

సేర ఆ మఠాధిపతులైన శ్రీ ఆనందనాదస్వామి వారు 1962లో |పకటించినారు. 

తెలుగుభాషా సమితిలో పనిచేయుచున్న శ్రీ వి. సుబ్బరాయన్గారు 40 

గంటలకు సరిపడు _ వివిధజానపద,పదర్శనా|ప| క్రియలకు గేయములకు 
సంబంధించిన సారస్వతమును 'చేపురికార్డు చేయుటేకాక వాని భాయాచ్మితములను 

కూడ De ఖీ కోడూరి రామమూర్తిగారు జానపదభౌతిక 

సంస్కృతికి జానపద(పదర్శనకళలకు సంబంధించిన వస్తుసంపదను కొల్లలుగా 

సీకరించినారు. తెలుగు [పపంచమహాసభలు జరిగినపుడు (1975 ఉగాది) 

ఈ సంపద “తరతరాల తెలుగు'గా పదర్శింపబడినది. సుప్రసిద్ధ చితంకారులు 

సిద్దిపేట వాస్తవ్యులు శ్రీ కె. రాజయ్యగారు మన [పాచీనజానపదచితంములను 

శీకరించినారు. సుపసిద్ధచితికారులు, కళా విమర్శకులు పరిశోధకులు 

జగదీశమి త్తల్ గారు జానపదకళావస్తువులను తెరపటములను పడగలను 

కదించి తమ మ్యూజియంలో నుంచినారు. 

జే 

నా పరిశోధనకాలమున తెలంగాణమంతయు తిరిగి సేకరించిన కొన్ని 

పాటలను చిన్న సంకలనములుగా [పకటించినాను. “తెలంగాణా పిల్లల పాటలు 

(చందా నారాయణ శ్రేష్టి, సికియదాబాదు 1960) పిల్జలపాటల సంకలనము. 
దీనిలో కలి పిల్లలపాటలు పరిచయవాక్యములతో పాొడినవారి యూరుపేరులతో 

టుప్టీక లతో నున్నవి. The Institute of Indo- Middle East Cultural 

Studies సంస్థ పక్షమున జరిగిన గోష్టిలో నేను చదివిన ‘“MOharTam 

Folksongs in Telugu’ అను వ్యాసము పీరీలపండుగ పాటలు ఇంగ్లీషు 

అనువాదముతో 1964 లో అచ్చయినది. గురుదేవులు ఆచార్య ఖండవల్లి 

లక్ష్మీరంజనంగారి షష్ట్యబ్దపూ ర్యుత్సవముల సందర్భమున (1968) వారికి 

అంకితముగా 27పాటలు, పాడినవారి యాూరుపేరులతో తేదీలతో పరిచయములతో 

టుష్టీకలతో “తెలంగాణా పల్లెపాటలు' (ప్రథమభాగముగా |పకటించినాను. నేను 

సేకరించిన కొన్ని. జానపదకథల యాంగ్లానువాదము Sterling Publishers 

వారు Folktales of Andhra Pradesh పేరుతో 1974 లో |పకటించినారు. 



సుమారేబది వ్యాసములు తెలుగులోను ఇంగ్లీషులోను  వివిధపతిరికలలో 
'పకజటించినాను. National Book Trust వారికి Folklore of Andhra 

Pradesh అను గషింథమును వాసి యిచ్చితిని. ఇది ఇటీవల జరిగిన కృషి, 

మరికొందరు ఈ రంగమున కృషి చేసినవారిని పొరపాటున విడిచియుందును. 

అది నా జ్ఞాపకళ క్రి లోపమే గాని తెలిసిచేసిన యపచారము గాదని మనవి. 
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కారాణిక గేయములు 

జానపదగేయములుకూడ _శిష్టసాహిత్యము _వలెనే  వివిధపురాజేతి 
వృత్తములు కలవి, దబహుళ[పచారమందున్న వి. సంస్కాతవిషయ మెట్టున్నను 

ఆంధమున_ మ్మాతము_ _శిష్టసాహిత్యమందలి వస్తువు. జానపదగేయములందలి 

వస్తువు ఈ _రండును ఒకదానికొకటి సహాయపడిన ట్లాధార ములు. కలవు. 

స్వయముగా _ పాల్కురికి సోమనాథుడు బసవపురాణరచనమునకు మూలము 
[పజలందు _పచారముననున్న భక్తులచర్మితములని చెప్పియున్నాడు. కనుక 

ఈ పరిస్థితి కొంత తక్కిన _గంథములకు గూడ కలిగియండునని తలంచినచో 
దోషమేమియు లేదు. ఈ యభ్మిపాయము సమంజస మైనదే కావచ్చు ననుటకు 

బలము కూర్చునది సంస్కృతమున లేని విషయము లాం[ధానువాదమున 

నుండుట. ఇట్టి మార్పులు సంస్కృూతమునుండి ఆంధానువాద మొనర్చిన 

శిష్టులు చేసిన తరువాత నాగాధలు విని జానపదులు వానిని స్వీకరించిరో లేక 

జానపదులలో (పచారమందున్న ఈ మూలభిన్న విషయములు తమకు రుచించుటచే 

పండితులు చేపట్టిరో ఇదమిత్ధముగా తేల్చి చెప్పుట కష్టము. కేవలమూహింప 
వచ్చును; కొంత తర్కింపవచ్చును. ఆంతియ. 1 జానపదగేయములలో మన 

శిష్టసాపిత్యమందున్న (పసిద్ధపౌరాణికగాధలన్నియు కలవు. ఇంక కొన్ని 

విశేషములతో గూడ కలవు. పౌరాణికగాధలపై మన (పజానీకమునకున్న భక్తి 

చెప్పరానిది. ..వేధవిజ్ఞానము _సామాన్యజనమున.._కందనిది. అందును ఆది 
[పభుసమ్మి తము. కనుకనే మన పూర్వులా వేదములందలి యమూల్యోపదేశ ములను 

తీరుతీరులుగా పండితుడు మొదలు పామరుడు వరకును _(గహించునటుల 
pe 

అద యు. క 401 తా లద ల (ఇ 

పురాణాదులలో. సుహృత్పమ్మితముగా. రచించిరి. అక్షరాస్యులా యాగమార్గముల 

వివిధపురాణములవలన నెరిగి ధన్యులై రి, శిష్టుల రచనలు పండితులకు 

పరమార్థమును సాధించిచూపిన జానపదగేయములీ _జ్ఞానామృతమునే పామరులకు 
భాను ల అనా కషం 

వారికి తెలియునట్టి భాషలో వారి. చిత్తవృత్తుల. కనుకూలముగా _ నుండున 
rr man) 

ట్టందించినవి. వారివారి. చిత్తవృత్తుల ననుసరించి ఆయాకథలందు _ వింతవింత సాలలు. 201 = భాజాలు అనక 



మార్పులు కలిగెనవి. కూర్పులు కుదింపులై నవి. ఒక కథకు కొళ్టు వచ్చిన 

మరియొకదానికి కొమ్ములు పెరిగినవి.. మార్పులు కూర్చులెట్టున్నన్సు 
ఈ గేయములే కున జాతీయతను నిలిపినవి.%/నేటి భారతదేశమున పామరుశై న 

జానపదుల సం ఖ్య నూటికి తొంబది. తక్కిన పదిమందిలో సగము పాళ్చాత్య 

విద్యా! పభావితులు. ఇక మిగిలిన ఐదుగురే' ఆర్షసం[పదాయబద్ధులు. అట్టి 

తొంబది మంది జానపదులను గూడ ఆర్షవిజ్ఞాన సూూతముల - వైయాసిక 

నాగరకతా స్యూతముల _ భారతజాతీయతాసూ|తముల బంధించియుంచినవీ 

జానపదగేయములే., ఈ విజ్ఞానసూ[తములుకూడ లేకుండినచో. భారతదేశమున 

చొచ్చుకొని వచ్చిన భార లేతరనాగరకత లెప్పుడో భారతీయతను రూపుమాపి 

యుండెడివి. "భారతదేశ మందంతటను [పొంత పాంతమున నాయా [పాంతీయభాషా 

జానపదగేయములందున్న సౌమ్య మిట్టిదే. కనుకనే భిన్నజాతి, భిన్న భాషా 

యు క్తములగు | పాంతము లుండినను భరతమాతృస్వరూప మఖండజ్యోతివలె 

 పకాశించుచున్నది. వేదముల తరువాత మనకు రామాయణభారతభాగవతములే 

మాననీయములు. రాముడు కృష్ణుడు ధర్మరాజు భారతీయులకు పూజ్యులు. 

వారి పేరు తలవని భారతీయు డుండడు. సుఖమునకు దుఃఖమునకు మనకు 

రామనామస్మరణము తప్ప వేరేమున్నది ౩? ఆరికాల ముట్టు నాటినను అరచేత 

వైకుంఠ మబ్బినను రాముచందుడు మనకు కొననాలుక నిల్లుగట్టుకొనును. 

ఇది భారతదేశమంతటను సమానము కనుక సంస్కృతమునను ఆదికావ్యమైన 
రామాయణగాధ్యాపభావ మాంధజానపదుల హృదయములపై నెంత కలదో 

ముందుగా విచారింతము. 

రామాయణ సంబంధములు 

గ్రీరామచందు డాంధులకు కన్నతండి. సీతమ్మ కన్నతల్లి. తక్కిన 

రై వతములకన్న సీతారామచం|ద్రులకే తెలుగుల హృదయము లర్పితములై నవి. 
ఆదికవి తన కరుణార్జ్ర్రహృదయమునుండి వెడలిన శోకళ్లోకముల కుశలవులచే 

గానము చేయించెనట. ఆది విన్న సంస్కారులు సంస్క్బృతాది భాషలలో 

రామాయణములను |వాసికొనిరి. కాని తెలుగుజానపదులు స్వయముగా 

సీతారామచం। దులనే చూచినట్టున్నారు. ఆ దంపతులు విహరించిన పర్వతములు, 
వనములు, పర్ణశాల, గోదావరీతటములు మున్నగునవి తమ హృదయములకు 



శేయములు జికా (7 

సూటిగా చెప్పిన కథలు తమకు తోచిన రీతిగా మలచుకొనిరీ జానపదులు. 

పర్ణశాలాపాంగణమున పించిన లతకూనలకు, సీతమ్మ నిష్ట పోసి శపుడు 

రామలక్ష్మణులు గోదావరీజలము అలందించిరట. అపుడా ముగ్గరాడుకొన్న 

ముచ్చటలు గోదావరి తన గుండెలలో రంగరించుకొన్నది. అదియే గోదావరి 

గలగలలు. నాటినుండి నేటివరకా గలగలలు వినుచున్న జానపదులకు తెలిసినంత 

శ్రీరామచరి[త పండితులకు తెలియదేమో! జానపదు లప్పుడప్పుడు పాడుకొనగా 

విన్న చరితము కొంతకు కొంత మాతమే భాస్కరుడు పదరకున్న బండ్ల 

కెక్కింతుననుకొన్న పోతన్న కర్థమైనది. పోతన్న పరిదేవనము కంచెర్ల గోపన్న 

కవగతమైనది. అందుకే సీతమ్మకు చింతాకు పతకము దొరికినది. ఆపతకమున 

(శ్రీరామచం[దుని తొమ్మిదికోట్ట (పతిబింబములు త్యాగయ్యకు కనబడినవి. 

అంతియ. తక్కిన లెక్కలు ఆం|ధజానపదులకు _ అందులో సీతమ్మ హృదయ 

మెరిగిన ఆం[ధపుర ం|ధులకు బాగుగా తెలియును. రామాయణము వారి నోళ్ట లో 

చిలువలు పలువ లల్దుకొన్నది. తెలుగునాట క లముబట్టనేర్చిన (పతి మానిసియు 

పూర్వము రామాయణగాధను తడ వెను. శిష్టవాజ్మ్యయమున రామాయణమూలక 

[(గంథముల కున్నంత సంఖ్య యితరములకు లేదు. ఐనను ఇట్టి పండితు లల్లిన 

రామాయణముల సంఖ్య పరిమితమే. కాని తెలుగు జానపదుల పందిరి కల్చకొన్న 
రామాయణలత కాద్యంతములు లేవు. భాస్క_రరంగనాథాదులకు తెలియని 

విశేషములు తెలుగు జానపదులకు తెలియును. ము[దితములై నవి నాకు లభించి 
నట్టివే రామాయణసంబంధగాధలు సుమారేబది. అము [దితములును ఆంతియ. 

నా దృష్టికందని ముదితగేయములు [పజాముఖములందున్న యము[దితగేయము 

లింకెన్ని కలవో? _కూచకొండ రామాయణము, కారద. _..రామాయణము, 

ధర్మపురి రామాయణము, _రామకథాసుధార్ణవము, మోక్షగుండ aes 

సూక్ష్మరామాయణము, సంకేప రామాయణము, గు త్రెనదీవి రామాయణము 

అధ్యాత్మరామాయణము, చిట్టిరామాయణము, శ్రీరామదండములు, ర 

రామాయణ గొబ్బిపాట,_ థీ: రామజావిలి, అడవి, శాంత, పెండ్రి, సేతుగోవింద 

నామము లన్నియు రామాయణ గాధాపాథఃపపూర ములు. ఇంకను “విద్ది, కూచి 

రామాయణ మారుకాండములు నచ్యుతజాగర వేళ బాడి” న నట్టి వెన్ని మృగ్యమై 

పోయెనో తలియదు.! ఇక రామాయణమందలి కొన్నికొన్ని భాగములనే 

she కీరోడా భిరా మము. 



౮౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

తెలుపునవి శాంతాక ల్యాణము, పుతకామెష్టి, కౌసల్య బెకలు, కౌసల్య వేవిళ్టు, 

[శీరామజననము, (శ్రీరాముల ఉగ్గు పాట, రాఘవ కల్యాణము, రాములవారి ఆలుక, 

సుందరాకాండపదము, బుషుల ఆమం, సు గీవవిజయము, కోవెల 

రాయబారం, అంగదరాయబారము, లక్ష్మణమూర్చ, లంకాయాగము, 

గుహభరతుల అగ్ని[పవేశము, శ్రీరామపట్టాభిషేకము, లక్మణదేవర నవ్వు, 
ఊర్మిళాదేవిన్మిద, కుశలాయకము, కుళలవ కుచ్చలచర్మిత, కుశలవ కుచ్చెల 
కథ, కుశ లవయుద్ధము, వేపూరి [బతుకమ్మ కుశలవపాట, పాతాళ హోమము, 

శతకంఠరామాయణము, వంటివి లెక్కకు మిక్కిలి. ఇంత యెందులకు ? 
తొలుతనే సీతమ్మ తెలుగువారికి కన్నతల్లియని మనవిచేసితిని. ఆయమ 
సుఖదుఃఖములు తెలుగువారి జీవితములం దంకితమైపోయినవి. ఆమె ఆట 

యాటగా, ఆమె పాట పాటగా, ఆమె యరణ్యవాసము తమ యరణ్యవాసముగా 

ఆమె చెర తమ చెరగా ఆమె యణగ్నిపవేశము తమ యగ్ని[పవేశముగా 

జానపదుల హృదయములు వలపోసినవి. ఒక్క సీతాదేవినిగురించి పెరిగిన 
గేయము లెన్నికలవో చూడుడు. సీత పుట్టుక, సీతాకళ్యాణం, సీత న త్తవారింటి 

కంపుట, సీత సమర్త, సీత శుభగోష్టి, సీత గడియ, సీత వామనగుంటలు, 

సీతామ్మవారి అలుక, సీత వసంతం, సీత దాగిలిమూతలు, సీత సురటి, సీత 

మేలుకొలుపు, సీత ము[దికలు, సీత చెర, సీత ఆనవాలు, సీత అగ్ని పవేశం, 

సీత వేవిళ్ణ మున్నగునవి కలవు. ఉదాహృతములైన పై గేయములన్నియు 
ము!దితములు; మన పల్టెటూళ్ళయందు [పచారముననున్నవి. ఇన్ని విషయములు 

శిష్ణులు రచించినట్టి యే ఈమ వము లంకను లేవని నా యభ్మిపాయము. 

ఈ సంపద యంతయ తెలుగు జానపదులకే దక్కినది. ఎంత భాగ్యవంతులు - 

అదృష్టవంతులీ జానపదులు! అవాల్మీ కీయములగు విషయము. _లెన్నియో 

రంగనాథ, భాస్కర, గోపీనాథ రామాయణములందు కలన, ..పొల్ఫుికి 

సోమనాథునివలెనే రంగనాథాదులు _పేజలనోట విన్నవానిని కూడ తమతమ 
ఇట చాయలో వనాని లు 

రామాయణములందు _ జేర్చియందురు. అవాాల్మీ కీయములను జానపదులనుండి 

_రంగనాథాదులు స్వీకరించిరో లేక రంగనాథ్రాదులనుండి జానపదులు గహించిరో 
“శలియదు. ఒకరినుండి _మరియొకరు _.స్య్రీకరించిరని. తలచుట సమంజసము. 

జంబుమాలి __వృత్తాంతము, సులోచన కథ, . కాలనేమి. కథ; రావణునకు 

స; క్రనుపదేశము, రావణుని పాఠాళహోమము, మొదలైన కథలు రంగనాథ 



హైరాణిక గేయములు 
లాయి 

రామాయణమున మూలమున లెనివి కలవు. జానపదులం దివికాక్ర _నింతకన్న 

నాల్గింతలు మూలములో లేని కథలు పచారముననున్నవి. కనుక రంగనా థాదులు 

తమ కుచిత్రముగా..వగుపడిన, కొన్ని విశేషములను జానపదులనుండి వ 
త్రము రాహు జొప్పించియుందురని యూహించుట యసమంజసము 

కాదేమో ! ఏది యెటులై నను ఈ గాధలన్నింటికి రామాయణముతో న 

లేదందురా? ఊన్న రామాయణములో నున్న సంగతులు మా|తము నిజమా ? 

అధ్యాత్మరామాయణవిదుల నడుగుడు. రాముడు, రావణుడు, సీత, హనుమంతుడు 

వీఠందరు నొక్క-రే యందురు. కనుక పండితులు [వాసిన రామాయణాంతర్గత 

విషయములందు మనకెంత విశ్వాస మో జానపదులకు తాము కల్పించుకొన్న 

గాధల పై నంతియ విశ్వాసము. కాదనుటకు మనకు హక్కులేదు. ఐనను ఇట 

పరిశోధింప దలచినది ఏది నిజము ఏది అబద్ధము అని కాదుగదా ! ఇది గాకను 

రామునిగూర్చి జానపదులకున్నంత యనుభవ మితరులకు లేదని నా నమ్మకము. 

కర్మ, జ్ఞానయోగముల నతికష్టముతో పండితులకు దెలిసెడు రాముడు పామరులకు 

భ_క్రియోగమున సులభసాధ్యుడయ్యెను. జానపదులు తమ రామాయణముల నిట్టు 
మలచుకొనుటకు కారణమేమై యుండును ? బహుశః వారు పామరులగుటయే 

కారణము. జ్ఞాన పవచ నములు వారికి సహించవు. ఇచ్చిపుచ్చుకొను పట్ట 

లెక్కలు కాగితములపై దేల్చియో మనముస గుణించియో జానపదుల నెత్తి 

కెక్కింపుడు చూతము? మీరెంతటి లెక్కల పండితులై నను వారు వినరు. 
చింతగింజల నో చిల్దరాళ్లనో వారిముందు పోసి కుచ్చములుగా, కొత్తలుగా, 

ఏగాండ్లుగా లెక్క- పెట్టిన గాని వారికి తృ ప్తికలుగదు. దీనికి వారి మనస్తత్వమే 
పథానకారణము. జానపదకవులు సీతారాములతో తాదాత్మ్యమందిరి. వారికి 
సీతారాము అవతారపురుషులు గారు. తమ జీవితమే వారి జీవితము, తమ కష్ట 

సుఖములే యీ పురాణదంపతుల కష్టసుఖములుగ జానపదులు కల్పించుకొని 

తాదాత్మర మనుభవించిరి. తమ దై నందినజీవితమునందలి నందలి | ఫతిరేఖయు, | పతి 

_కంపనమును _తినిశ్యాసమును ॥ సేతారాములవిగనే వారు భావించిరి. _తుదకు ఈ 

కవులు వర్ణించు జీవితవృ త్త తములు తమవియు కావు సీతారాములకు సంబంధించి 

నవియను కవ కేవలము _ లోక సామాన్యములు. _ దీనినే యాలంకార్తికులు 
_సాధారణీకరణ మనుచున్నారు. వారి మన స్తత్వమెట్టిదో _దానికి. దగినట్టుడా.-వాదు 
కల్పించిన ౯ రామాయణవి శేషము లెట్టివో _ముందు వచ్చును. క్రీ శే, “సురవరం 
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లాజి తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

' పతాపరెడ్డిగారు బాల్మీకిరామాయణమంతయ సమ్మగమముగా పరిశోధించ్చి 
టా a 

రామాయణవి శేషములను నొక [గంథము |పకటించిరి. అటులనే యీ జానపదుల 

రామాయణవిశేషముల నన్నింటిని కూర్చినచో నొక బృహద్లింథ మగును, 

జానపదగేయపరిశోధనమున నేను చదివిన రామాయణకథాగేయము అన్నింటి 

గూర్చి (వాసినచో నిట స్థలము చాలదు. కనుక కొన్నింటినే యిట చర్చింతును, 

రామాయణగాధను సంపూర్ణముగనో లేక అధికభాగమునో చుట్టివచ్చిన 

పాటలు కాంతగోవింద నామములు, అడవి అనే చరగోవింద నామములు, 

సూక్ష్మ రామాయణం, పెండ్లి గోవిందనామాలు, లంకాయాగం, శారద 

రామాయణం, కుశలవకుచ్చల చరిత, రామరథా సుధార్జవము, (శ్రీరామ 

దండములు, శ్రీమదామాయణ గొబ్బిపాట మున్నగునవి. (శీరాయుదొండములు 

(ీమ(దామాయజము గొబ్బిపాట రెండును చిన్నగేయములు. వీనిలో 
రామాయణకథ ర్జు _ప్రముగ్గా మ. గొబ్బిపాట్ల కర్త వెంకటరామయ్య 

యని కలదు. ! వూక్షలరామాయణము సూక్ష్మరామాయణయే. దీని కర 

కరణము ఆదినారాయణదాసు; తాటీపుర గామవాసి. శూర ఎణఖను వర్చించుచు 

“ముండ్ల వెంటుకలు మొండిచేతులది ముసలి రక్క-సొచ్చెన్ - ఆసఖియ కండ్లు 
గచ్చకాయల్ , దాని బలుపండ్డు దంతికోరల్, ఘనత పాలిండ్లు రెండు బారల్, 

ఆది కండ్డజూచి (శ్రీరామలక్ష్మణుల కనుసైగలు చేసెన్, ఆహర ఎకోల్లి యొడలు 
మరచి వచ్చెన్ అని హాస్యరసపూరితముగా వర్ణించెనుళ౪” రౌమళథొ 
నుధార్దవమునకు కర్త లాడె సుందరనారాయణ. (శ్రీకాకుళ మండ లాంతర్లత 
హీరమండలవాసి. ఇది గేయవచనోభయాత్మకము. ఇందు (క్రీ రామజననమునుండి 
పట్టాభి షేకమువరకును గల గాధ వర్ణితము. రచయిత చదువుకొన్న వాడుగా 
దోచును. చక్కని శై లి. రాక్షసులు రావణునితో “నీతమ్ముండగు కుంభకర్ణుడొక 
నిముషము లోపలను-అవనీనాథుల ర _క్షపూరముల నాపోళ నమెత్తు నని 
పొగడిరి. భాస్కర రామాయణమున [పహస్తుడను రాక్షసుడు విభీషణుతో 
కుంభకర్ణుగూర్చి యిటులే యనెను. “అవనీనాథుల ర క్షపూరముల 
మున్నాపోశనంబె త్తి జాంబవదాదిత్యతనూభవ పభృతులం (దాణాహుతుల్ బేసి”! 

1 భాస్కర రామాయణము. యుద్ధ = ౧౨౦ 
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తనకు హితబోధ చేయవచ్చిన విభీషణుని జూచి రావణుడు “నీటన బుట్టిన 

తామరాకులు నీటిక ంటనట్టు, కలియవు సీ మాహృదయంబులు కడు కపటాత్ముడ 

వగట” నని నిందించెను. ఈ భావమునకు మూలము, 

కం॥ ఉదకము నలినీప తము 

గదిసియు నెరవై నయట్టు కలయవు నీమా 
హృదయములు గజస్నానము 

తుది మతి నీతోడి పొందు దుష్టచరి[తా.1 

[గంథాంతగద్యమున |గంథక ర్హ తలిదం[డులను _ గురువులను 

పేర్కొనెను. ఇట్టి గేయములను నిబద్ధదేశిసారస్వతమున చేర్చవచ్చును. 

తళలవవచ్చల బరి/తమనునది పెద్ద క థాగీతము. దశరథ రాజ్యపాలనమునుండి 
సీతాదేవి భూగర్భ[పవేశమువరకు జరిగినకథ అ వర్ణితము, _ ఇది 

కంచన " కవయి[తి 'యవ్వరో' తెలియదు. ' చివరన “ఇది వాల్మీకి 
రామాయణము, తలపున |వాసెను అనతి తాను” అని యుండుటచే రచయి(తి 

యని తేలినది. వాల్మీకిరామాయణము దలంచి [వాయుట జరిగినదని 

చెప్పుకొనెనే కాని యవాల్మీ కీయవిషయము లిందు పెక్కులు. చిితవిచ్మితములగు 

కల్పన లున్నవి. రావణవధానంతరము సీతారాము లయోధ్య చేరినతరువాత 

సీతాదేవి పౌరన్రీలతో అంతఃపురకాంతలతో జరిపిన సంభాషణము శ్రీస్యభావ 

సవాజముగా నున్నది. సీత పరులతో “ఆమ్మలారా మీరందరు నన్ను - 

తలతుర మరతుర కానలలోను - కాంతరో నీ కడసారపు కూతురు - చిన్నది 
గద నేవెళ్లెడినాడు-ముగ్గురు బిడ్డల కన్నాదటవే-రేపయినా తోడుకు రమ్మనెను. 

వెలదిరో నీ పెద్దకొడు కిప్పుడు - వేరుబా సెనా నీతోనయినా-కొమ్మరో నీ కోడలి 

గుణములు-వింటిని గదనే వేడుకతోను-శాంత చెప్పగా చోద్యములాయె-. ,.... 
(దాని)-కోరి తెస్తివే అక్కరో నీవూ-అనుభవి స్తివే మక్కువదీరా”-యనెను. 

పౌరకాంతలు సీత సెలవంది తిరిగి పోవుచు “పదియునాలుగు వత్సరమ్ము లూ. 

వనములు దిరిగిటు వచ్చిన కొమ్మా-మరచిందిగాదే మనలందరనూ-” అని 

క్షే భాస్కర రామాయణము. యుద్ధ - ౧8౮ 
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కొనియాడిరి. ఒకనాడు సీతారాములు “చక్కుపగడాలు' (పాచికలు) ఆడిరి, 
ఆందులో “శాంతారాఘవు లొకవై 'పెరీ-సీతాలక్షుణు లొకవై 'పెరీి. ఒకనాడు 

సీతమ్మ శాంతతో సరసములాడుచు (శ్రీరామచం[దు డెంతసేపు పిలిచినను 

ఆంతఃపురమునకు పోదు. శ్రీరాముడు కుపితుడై లక్ష్మణునితో తన 

విల్దునమ్ములు తెప్పించుకొని వానిని పరిచారికలుగా నొనర్చుకొనెను. ఆ శ్రీలు * 

“వేడుకతో వింజామర విసరచు - ఆకులమడుపులు అందిచ్చుచునూ-పాదము 

లొత్తుచు శ్రీరాములకు-కూడియుండిరా రామునితోను-"ఈ సందడి విని 

“చూచివ త్తమని జానకిదేవి - జాలక!రలా వెంటనె చూచుచు - విభాంతి గొని 

యిట్లని పలికె-ఏకపత్నీ [వతుండవు అనుచూ-=ఇచ్చెగాక మా తం|డయితేను- 

యేకపత్నీ[వతములు అన్నీ-తెలి సెగదా ఇక్కడ ఈలాగు” అనెను. అది విన్న 
మాయాన్రీలు “యెక్కడిదానవె జానకి నీవు - యెప్పటికి మేమే వున్నాము. 
అడవులలో నీవు బాసినప్పుడు-అంత వేడుకతో మాతో వుండె-విల్లు విరువగా 

వచ్చినదానవు-యెక్కడిదానవె జానకి నీవు.” అని సీత . నవమానపరచిరి. 

శాంత వచ్చి రాముని మందలించి జరిగిన విషయము తెలిసికొని ఇరువురికి సంధి 

యొనర్చెను. ఇది విచ్శితమైన కల్పన. స్త్రీల మనస్తత్వము చక్కగా 

(ప్రదర్శించు వ బాణములు (మాయాన్తీలు) చెప్పిన సమాధానము 

చమత్కారముగా. నున్న ఒకనాడు మిథిలలో జనకుని సభకు నారదుడు 

హోయి సీతారాముల స. రావణవధానంతరము తిరిగిరాక, మున్నగు 

కథ చెప్పునంతవర కాతని కేమియు చెలియదు. జనకుడు తాను బిడ్డను అల్టుని 
“అయిదువేల వత్సరముల eR నుండగ నేగంటి”ననెను. 

ఇంత రామాయణము జరిగినను జనకుని కివార్త లేమియు దెలియకపోవుట 
నా పొటలోని మరియొక చిత్రము. బిడ్డను జూచి యైదువేలేం డ్లయ్యెనట. 
wee తన భార్య (వసంత) తో చెప్పుకొని విచారపడుచుండగా 

పంతర్వత్నియగు సీతను చూడబిలుచుటకై ఆయోధ్యనుండి వార్తాహరులు 

చెర. జనకు డయోధ్యకు [పయాణమగుచుండ వసంత (రాణి) తానుగూడ 

త్తునన వడ్డని ఒక్కడే వెడలెను. జనకు డయోధ్యనుండి తిరిగిపోవునప్పుడు 
ను పంపవలసినదిగా కోరెను. కాని రాముడంగీకరింపడు. ఎవరెంత 

బకిమాలినను వినడు. జనకుడు కుపితుడై వెడలిపోయెను. పుట్టినింటికి 
వొ 

తననంపడయ్య నని సీత యలిగెను. సీత యలుక దీర్చి శ్రీరామచం[దుడు 
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వేటకు సిద్ధమయ్యెను. సేత వలదన్నను రాముడు వేటకు పోయెను. ఈ 

సందర్భమున సీగేయములో నొక యద్భుతక ఛాకల్పన మున్నది. ఇది 

జానపదుల _ చి త్తవృత్తిని విశదీకరించునట్టిది. చూలాలగు సీతాసాఢ్యిని 

కనికరము వీడి రామచందుడు కానల కంపెనని మనమెరిగినదే. దీనికి 

కారణ మేమి ? చాకిదాని కొట్టాటయని పండితు అందురు. |పజలందు వ్యాపించిన 

[పవాదమునకు తట్టుకొనలేక రాముడు సీత నడవికి పంపెనను పండితులకు 

రామచందునిపె భక్తి [పజావాక్కుపై  నిరాదరము, జానపదులీ 

సీతావనవాసకారణ మెంత బలవత్తరముగా కల్పించిరో చూడుడు. +.“ 

సీతావనవాసమునకు రాముడుగాని, సీతయుగాని  [పజలుగాని 

సమాధానము చెప్పజాలనంత బలవ త్తరమగు కారణ మొకటి కలదు. రాక్షస 

మాయలకు దేవతలు కూడ ఎన్నియో మారులు మోసపోవుట మన మెరుగుదుము. 

రాముడు స్వయముగా తానెన్నిమారులు వంచితుడు కాలేదు ? రాముడు సన్యాసి 

వేషమున వచ్చిన రాక్షసరాజు కతిథిసత్మారము చేసినట్టు భాసుని |పీతిమా 

నాటకములో గలదు,.మాయలేడివలె వచ్చిన మారీచుని యెత్తుగడలో కావలసి నంత 

మోసము జరిగినది. ఇందజిత్తు మాయసీతను దెచ్చి తల చరిగి 
రామాంజనేయుల నేడ్చించెను. సీతకు శాంబరీ మాయచే కల్పితమైన శ్రీరాముల 

శిరోధనువుల జూపించి రావణుడెంత వెరపింపలేదు! విభీషణుడు తన పక్షమున 

లేకున్నచో రామలక్షుణు లింకెన్ని మాయల జిక్కువడియుందురో ? రాక్షసులు 

చేయజాలని మోసము లేదు. రామరావణయుద్ధములో నెందరో హతులైరి కాని 

చుప్పనాతి (బతికిపోయినది. థ్థ [తుశషము పనికిరాదను పెద్దలమాట యర్థము 

లేనిదా? శూర్పణఖ సామాన్యురాలు కాదు. ఒకపరి ముక్కు_చెవులు కోతపడినను 
దానికి రామలక్ష్మణుల పైనున్న మోహ ముపశమింపదయ్యె. మొదటకూడ 
తన కడ్డుపుల్ల సీతాదేవి యని భావించినది. అందుకే రావణున కామెపె 
మోహము కల్గించినది. కాని యా[పయత్నము విఫలమగుటయేకాక రాక్షస 
సంహారము పెద్దయెత్తున జరిగినది. సీతారాము లెప్పటివలెనే యుండిరి. 
ఇప్పుడు శూర్పణఖ వారిపై పభబం ముపయోగింపలేదు. బుద్ధిబల ము 
నా్రయించినది. రామునకు' నచ్చునంతటి మోసము చేసినగాని సీతకు విపత్తు 
కలుగదని తలంచినది. అప్పుడుగాని చుప్పనాతి కసి తీరదు. అది అసలే 



త్ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

మాయలమారి, అందులో బుద్ధిబల ముపయోగించినది. _ఎండుగడ్జికి నిప్పంటు 

కొన్నట్టయినది. దాని |పతాపము చూడుడు. ఏమనుచున్నదో ! “వొడిగట్టి 

చుక్కల నేరగనేర్తు - ఏరినచుక్క_లు విడువగనేర్తు - పారెడు పిడుగుల బట్టగ 
నేర్తు - పట్టిన పిడుగుల విడువగనేర్తు - మంచు కుంచాన బోసి కొలువగ 
నేర్తు - అరచేయి పాగ వాడగనేర్తు - వాన [తాడుగా పేనగ నేర్తు_ 

మడుగుపై చెంగు వేసి నిదింపనేర్తు - చటాత పతి కొయ్యగనేర్తు = బోడ 

తలకు బొడ్డుమల్లెలు ముడువగ నేేర్తు - మోకాటావగింజ విరువగనేర్తు - ఉసిరి 

కాయ దొంతులు పెట్టగనేర్తు - ఆలుమొగల నెడబాపగనేర్తు - చింతలెక్కి 

చిగురు గొయ్యగనేర్తు- సీతారాముల కెడబాపగనే.ర్హు.” నిజముగా నీమాయలమారి 

యన్నంత చేయగల సమర్ధురాలు. ,సమయమునకై చూచినది. “కావి 
వస్త్రములు కట్టుక మేన - దండకమండలువును దాల్చి - యతివేషము తా 
తప్పక దాల్చి"నది. అయోధ్య చేరినది. రామలక్ష్మణుల సందర్శించి కొంత 

విద్య | పదర్శించినది. వేటాడబోవు రామచం|దుడు తొందరలో లక్ష్మణుడు 

వలదన్నను “అయినా యీ యతి ఆడది గనుక - సీత కాంతకడకు తోడుక 

పొమ్మ "నెను. ఆంతఃపురమందా రాక్షసికి యడుగులకు మడుగులొ త్రి గద్దెపై 

కొలువుంచిరి. కాంతమ్మ కిది నచ్చలేదు. సీతమ్మ మా|తము యతికి “అచ్చ 

రత్నంబులు మాణిక్యంబులు ౬ కనకపుబీరలు కట్నా లిచ్చినది”. యతికి 

కట్నములు నచ్చవయ్యె. “చోరులు చూచిన నపహరింతురూ _ రాజులు చూచిన 

తల గొట్టుదురూ” కనుక ధనము నాకక్క_రలే దనినది. కాని “రావణుపటమూ . 

[వాసియిచ్చితే = |ఐతుకుదు నేనీలోకములోనూ” అని కోరినది. జానకి గుండె 

గుఖాలు మనినది. ఈ విపరీతపుకోర్కె యేమిటో సీతకు తెలియలేదు. తనకు 
తెలియదన్నను ఆంతఃపురమున నొ త్తిడి జరిగినది. అప్పుడామె “పదినెలలు 

చెరనుంటిని గాని  పాపకర్ముని కన్నుల జూడ - జనకునిగా భావి సిని నేను - 

ఆంగుష్ట మొక్కటి యెరుగుదు నన్నది. “అంగుష్టము తా జానకి |వాసి”నది. 

యతికి కావలసినది లభించినది. ఆమె యా పటము గొని వెడలిపోయెను. 
కక ఆ మీదట యతి ఆంతా |వాసె - కాళ్ట వేళ్ళు పిరుదులు పిక్కలు-ఆ భాగము 
లన్నియు (వాసె - ఎరుపు నలుపు తెలుపు వన్నెలు - పేర్ద పేరుకొని చెక్కెను 
దాన్ని,” పటము పూర్తి చేసికొని చుప్పనాతి (బహ్మసన్నిధికి పోయి బతిమాలి, 
“అన్న చచ్చిపోయి ఆరునెలలాయె - నాటినుండి నే నన్నను. గాన _ అన్న 



హైరాణక గేయములు ౮౭ 

మారోగా  జూచుకొందును - పటముకు ఆయుస్సు పోయుమని పలికొనది,. 

|బహ్మదేవుడీ యేడు నిజమనుకొని కనికరించెను. _చేతనై నపని గనుక 

|బహ్మదేవుడు పటమునకు ప్రాణము బోసెను. శూర్చుణఖ పటము నయోధ్యలో 

విడిచి తనదారిని తాను పోయినది. అనుకొన్నంత చేసినది. ఇంక నా “పట 

మొచ్చి 'ముందర నిలుచుండి - రావే పోదము లంకకు ననుచు - సీతను బట్టుక 

ఆపదబెట్టెను = జానకి బట్టుక యీడ్యదొడంగాను”'. అంతఃపురమువారా 

విపరీతము జూచి “పాడునూతిలో పటమటు వేసిరి - పాషాణమ్ములు 

పెదోసిరిగా అ పాషాణమ్ములు పగలదన్నుక = పరుగున వచ్చెను పట 

మక్కడికి - గొప్పజ్వాల లప్పుడు గావించి - అందులోను పటమప్పుడు 

వేసిరి = అగ్నియంత చల్చార్చుక నప్పుడు - పరుగున వచ్చెను పట మక్కడికి _ 

రావే పోదము లంకకు ననుచు = జానకి పట్టుక నీడ్యదొడంగాను- "* ఇది 

జరుగునప్పుడు రాము డయోధ్యలో లేడు. అతడు వేటనుండి తిరిగిరాకపూర్వ మే 

చుప్పనాతి యింత చేసిపోయినది. సీతాసాధ్ధి చివరకు శ్రీరాముపై ఆనలుంచి 

పటమును తన మంచములో పరుపు |కింద నణచి పెపైను. అది రామునానపై 

దలక పడియుండినది. సడ్దణగినది. తు తిరిగివచ్చిన పిమ్మట 

అంతఃపురమువా రెవ్వరును రామునికి వై పరీత్యము చెప్పలేదు. రహస్యమును 

కప్పిపుచ్చిరి. స్రీస్వభావ మిట్టిదేకదా! కాని యారాత్రి రాముడు జానకి సరస 

పడుకొనియుండ “పడ(దోె సెను రాముని యాపటము” సీతమ్మ సరసము 

. లాడుచున్నద రాముడు తొలుత భావించి “ఆడుదురు పాడుదురు 

నవ్వుదురుగాని - పడదోసుట లివి సరసములటవే” యని మంచముకై 

గూర్చుండెను. కాని యాపటము రామున కెదురుగా వచ్చి నిలుచుండెను. 

ఇంకేమున్నది! రామున కనుమానము కలిగినది. అతడెవరెన్ని చెప్పినను 
నలేదు. తత్సలితముగా సీతాసాధ్ధికి మరల నరణ్యదాస మైనది. 

సీతారణ్యవాసమునకు జానపదులు చెప్పెడు కారణమిది! ఎంత చ్నితముగా 

మలచినారీ కథను! వారి మన స్తత్యమున కనుగుణముగా మలచుకొన్న కథ 

యిది. జైన రామాయణములందును, జెంగాలీ రామాయణములందును ఇట్టి 

కల్పనలే ఉన్నవందురు. తమిళమందును ఇట్టి జానపదగేయము లున్నవట, 

ఈ పాటలో నింకను రెండు మూడు చక్కని కల్పన లున్నవి. వి స్తర భీతిబే 
మానుచున్నాను. యతి యొనర్చు |పదర్శనములు చూచుటకై ఫౌరకాంతలు 

ox 



బారా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్మమ 

ఇరుగుపొరుగువారు అంతఃపురమునందు చొచ్చుకొని రాగా, శాంత వారిని చూచి 

“అతికోపమ్మున ఇట్టని పలి కె-అత్తింటి కోడండ్లు గారచె మీరు-ఆజ్ఞ (అగ్ని) 

కిక్షలు లేవా మీకు - పసిబిడ్డలు పాలకు యేడవరే - బావల మరుదుల ఆజ్ఞలు 

లేవే _ రాచనగరికి అడ్డులేదాయెనె - సంతసావి డాయెను మీకెల్ళ - దశరథులూ 

చనిపోయినవెనుక - సంతసావిడీ మీకందరికీ” అని కోపగించెను. అప్పుడు 
వచ్చినవారందరు భయపడి వెడలిపోయిరి. ఇది స్ర్రీల చిత్తవృ త్తిని సూచించు 

వ! 

సహజవర్ణనము. మరియు ఆడకూతురు తన పుట్టింట నెరపు _పభుత యిందు 

దోతి ఢతితము. సీత నడవికి చంపబంపుటకు రాముడు కృతనిశ్చయుడై యుండగా 

సల్మ శాంత మున్నగువా రెంత చెప్పినను వినడు. అప్పుడు ఊర్మెళ, 

మాండవి, శతకీర్తి మున్నగువా రేకమై రామునితో మాటలాడ సిద్ధ మెరి. 

శారు శాంతను చాటుచేసుకొని బావగారితో నిట్లు మనవిచేసిరి. “అక్క మ్మాతమే 
be 

చూడుడీ - ఒక్కయింటనే పుట్టినవారము - ఒక్క యింటనే చొచ్చిన 

డె 

ల fA యు 

% 

జోలో 

ము _ రావణునిపై మోహము లిప్పుడు - అక్కకు మ్మాతమే కాదు 
డుడీ - మాకందరికి కలిగున్నవి దేవ _ అందరినీ తెగటార్చుం డనిరి - సీత 

చేసిన నేరము చెప్పక _ చంపనీయము మిమ్మని పలికిరి”. ఇది వారి సోదరి 
_పేమకు తార్కాణము. అప్పుడు రాముడు మండిపడి దగ్గరనున్న బుషులతో 

“జనకచ్మకవర్హి కూతుళ్ల మహిమలు - తెలిసెగదా మీకందరి కనెను”. ఇడి 
దెప్పిపొడువు. ఈ కథలో కుశకుచూరుని జననముగూర్చి వింతకథ యున్నది. 

విస్తరభీతిచే వివరించుటలేదు. 

yy లో 

ఇ |] 

రామాయణకథను వర్ణించు పెద్ద రచనములందు “లొరదో రామయణ” 

మొకటి. శారదకాం[డు పాడి వినుపించునదన్నమాట. శారదకాం[డ పదము 

లంత్యనియమములతో నుండుట (పత్యేక త. ఈ ళారదరామాయణమున 

దశరథుని వ్యుతకామేస్టీ మొదలు రావణవధానంతరము శ్రీరామపట్టాషేక . 
పర్యంతముగల కథ యున్నది. ఇది వాల్మీ కిరామాయణాను సారముగా చెప్ప 

బడినదట. “శ్రీరామచం|దుని చరితంబు, వాల్మీకి రామాయణంబు, కథాసారముగా 

జేర్చి బలు డంబు, గులకగా మంచి మృదువగు పదంబు, చేర్చి కూర్చితినీ 

కారదపదంబు, సేతురాముని పదంబు, రామభ కకవి చెప్పు కథనంబు, వినవినగ 

వేడుకను మధురంబు అని చివరన గలదు. రచయిత రామభ క్తకవియట. 



కహ్రైర్రాణీక గేయములు ౮ 

రచయిత కొంత చదువుకొన్నవా డగుటచే నక్కడక్కడ చక్కని వర్ణనములు 

వచ్చినవి. కొన్ని యౌచిత్యర పితవర్ణనలును కలవు. సీతను గోలుపోయిన 

రాముడు “తరమా - దాని సోయగం బెన్నగ తరమా - మరి వరరూపమైన 

సుందరమా = దాని పలుకులును కోకిలస్వరమా - చూడ సొగసెన కంబుకంద 

రమా - దాని కుచగిరులు ఎంతో సుందరమా - దాని కెమ్మోవి అనృుత 

సాగరమా - దాని పలువరుస ముత్యాల సరమా - దాని మేనెల్డ మేల్మిబంగరమా జ 

తలచుకుంటేను మది నిల్పతరమా - |బహ్మరుదాదులకు నెన్నతరమా జక్షడగద 

చూడ కోకసాగరమా -” యని విలపించుట పబంధమార్లము ననుసరెంచి 

నట్టున్నది. ఇందాంజనే యుడు లంకాపుర న్రీ లను వర్ణించు ఘట్టము సుందర ముగా 

నున్నది. 

రామాయణకథాగేయములందు తు పాట బహుళ |పచారమ 

గల' గేయము. కైకమ్మ కోరిక |పకారము రాము డరణ్యవాసమునకు 

బయలుదేరగనే లక్ష్మణుడు తల్టియగు సుమితతో “మాయన్న మావదినె 

పదునాలుగూ యేండ్లు వనము | పవేశపుమ్మా - వారి వెంటా నేను తల్లి వెళ్టతాను 

దీవెనలు ఇవ్యవమ్మా-” యని కోరగా కన్నకడుపైనను సుమి|త “శ్రీరాములు 

తం![డిగా సీతమ్మ తల్లిగా భావింపు లకుమన్నా - (పొద్బ పొద్దున లేచి వదినె 

పాధంబులకు దండమైనా బెట్టుము - తోటలా పండ్డన్ని దొన్నెళలో బెట్టుకొని 

మీదుగా దెచ్చి యిమ్ము - పదునాలుగూయేండ్లు తర్చిపోయిన మీరు కలయరందని 

పలికెను”. రామునితో అర ణ్యవాసమునకు కౌసల్య తాను బయలుదేరెద ననియెనే 

కాని సుమిత మా!తము ప్యుతవియోగమునకు సిద్ధపడి అన్నగారి సెపలు 

చేయుమని దీవించి పంపుట యామె గొప్పతనమును సూచించును. రాముడు 

వలదన్నను సీతమ్మ “మాను పారిన తీగ మాను తప్పిన వెనుక మరియెట్టు 
నిల్వగలదూ, చమురు లేని దివ్వె ఎంతకాలముదాక వెలిగేది యని పలికెనూ _*" 
సీత రాముని వెంబడి బయలుదేరినది. ఇక్ష్ముణునితో నూర్మిళ తానుగూడ 

వత్తుననెను. కాని “బావ నడచిన మార్గమున నడువరాదందురు యేలాగు 

వేగింతునూ _ బావ మాట ధ్వని భూమిపయి వినరాదు యేలాగు వేగింతునూ” 

అని లక్ష్మణుడామె నొక [వతము పట్టుమని చెప్పి యడవికి పోయెను. పర్ణశాలలో 

నుండగా నొకనాడు సీతమ్మ నేనొంటిగా నుండజాలను; చెలికత్తెలను తెండని 

నే 



పడ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

రాముని కోరగా సీయడవిలో నేనెటు తేగలనని రాముడనెను. అప్పుడు సీతమ్మ 

మాతండి సమ్ముదునిచెంత నేను చిన్ననాడాడుకొన్న పగడశాల లున్నవి 

తెప్పింపు డనెను. రాముడు కమ్మథై కత్తితో (వాసి కాకి కాలుకు గట్టి 
|. వర్తమాన మంపెను. సముుదుడు పగడశాలలు పంపించెను, 

సీతారాముల కాహారమునకై లక్ష్మణు డరణ్యమున పండ్లు తెచ్చియిచ్చెడువాడు. 

కాని ఒకనాడై నను లక్ష్మణుని పిలచి “ఇద్దరిలో నొకరైన రమ్మని వొకపండు 

చెతిలో పెట్టరై రి.” 

ఒకనాడు లక్ష్మణుడు పండ్హకొర కడవిలో తిరుగుచుండెను. కూర్పణఖ 

కొడుకు( చక భూపాలుడు) ఘోరతపమొనర్చుచుండెను. చం దుడాతని తపమునకు 

మెచ్చి ఒక యద్భుతఖడ్గము బంపెను, లక్ష్మణునకా ఖడ్గము దొరికినది. 

దాని నాతడు పదును చూచుకొనుటకై [ప్రాంతమున నున్న వెదుళ్లగుంపు నరికెను. 
దానిలో స్త తపము చేయుచున్న చక భూపాలుడు తెగిపడి రక్తము 

పాంచుచుండ లక్ష్మణు డది చూచి తాను పొరపాటున నొక తాపసిని 
పితినని [బహ్మహత్యకై వగచుచు నా ఖడ్గముగొని యన్నకడకు పోయెను. 

ఆ ee నున్న పిల్లలు కొందరు పోయి శూర్పుణఖతో నామె కొడు కొక 
“జోగి. వానిచే (లక్ష్యబణునిచే) చంపబడిన వార్త వినిపించిరి. ఈ కథ 
రావా లీ కియము. దీనియందలి యనౌచితిని కొంత తీసివేసి రంగనాథుడు చేపట్టి 

న. వృత్తాంతము చక్కగా దిద్దియుండున న్యు అవాల్మీ కీయములై న వింతలు 

స. దున్నవందురు. కాకతీయుల తొలికాలమున ఆంధ 
మునను జై నము బాగుగా వ్యా ప్రియందుండిను. ఆంతకుపూర రమే కన్నడమున 

on భావ మున్నది. రంగనాథుడు కూడ ఈ పభావమునకు లోనై 
డును. కూర్పజఖి భర్త విద్యుజ్జి హ్యుడు. రావణుడాతని చంపియుండెను. 

విద్యుజ్టిహ్వుని కొడుకు జంబుకుమారుడు. తమకు గలిగిన పరాభవ  మీగికొన 
నాతడ  సూర్యూనిగూర్చి ఘోరమైన తపమొనర్పుచుండెను. అతని చుట్టు పుట్టలు 

ss _.చెదుట్ట అచెను. న తపమునకు మెచ్చి సూర్యుడు దివ్యఖర్గమంపగా 
ఏ సఃయముగా సూర్యుడు వచ్చి ఖడ్గము తనచేతి కీయడయ్యెనని దాని 

గ్గ్ వ్! 

2 pie (8 sa [2 a 

సవ « he 

3 af i fe A ed | 1. రంగనాళరామాయణము, పుట ౧౩౪. 



జిత గేయములు జాం ఖ్ 

(హింపక తప మొనర్చుచుండెను. లక్ష్మణున కది లభించినది. అతడు 

పదును చూచుటకా వెదుళ్ళగుంపు నరికెను. జంబుడు చచ్చెను. రంగనాథు 

__ మార్పు సూర్యునిగురించి తపమొనర్చుట బాగుగా నున్నది. జానపదులు 

గూర్చి తప మొనర్చినట్టు పాడుకొందురు. కుమారుని మరణవార్త విని 

శూర్వూణఖి కోపముతో రామలక్ష్మణులక డకు వచ్చెను. వారి దివ్యమోహన 

సౌందర్యమును చూచి శూర్పణఖ కోపము కామముగా మారెను. ఆమె తన్ను 

చేపట్టుమని రాముని గోర నాతడు “ఇంటి పూరి తీసి ఇటు మళ్టుమనుచును 

వీపున [వాలు [వాసెనో”ను. ఆమె యా వాలును లక్ష్మణునికి చూప నాతడు 

న్నగారి యాజ్ఞచొప్పున నామె ముక్కు. చెవులు తరిగి పెళ్టైను. రావణునితో 
నకు కలిగిన పరాభవము చెప్పుకొనుటయే కాక శూర్పణఖ ఆతనికి సీతపె 

వ్యామోహము. కలిగించెను. సీతను “మండోదరీకన్న మరి చక్కనీ కన్య! 
లేదురన్నా” యని వర్ణించి, రామలక్ష్మణులు “పొద్దున్న పోదురూ 

కూపటికి వత్తూరూ మరి దిక్కులేదురన్నా” యని రావణుని పురికొల్పినది. 
తమ్మ నపహరింప వచ్చిన రావణుడు మూర్చితురాలై యున్న సీతను ముట్టక 

డయశూలము దెచ్చి గడ్డతో పెకలించి రథముపైనా యంచెొనట. లంకలో 

తమ్మ అళోకము [కింద సకోకయె విభీషణుని పుత్రిక ( _తిజట ) తో తన 
గ 

పవారించినగాధ చెప్పుకొనును. 

కా 

ar ఫ్ 
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క్ష్ 2 

“వేగుచుక్క. వినుమ వెడలు శృంగారు .బంగారుబొమ్మ వినుమా, 

తీగమెజుపా వినుము చీకటింటద్దమా విభీషణుని పుత్రి వినుమా” యని తనగాథ 
చెప్పుకొనెను. వేగుచుక్క, తీగమెజుపు, చీకటింటియద్దము శబ్దములందలి 
సారస్యము గొప్పది. విభీషణుని పుతిక సీతమ్మకు తన కష్టాల రాతిని 

తొలగించు వేగుచుక్క-గా భాసించినది. చీకటిలో మెరయు శంపాలతికచ 

(మార్గదర్శిని) తోచినది. ఆయసురకన్య యందమును గూడ ఈ శబ్దము 
చిఉ౩చును. రాక్షసులకొంపలు చీకటిండ్లు. అంతయు నికి యనగా రాక్షస 

మయము. ఆందులో విభీషణుని పుత్రిక “చీక టింటద్గము’. అసురకన్యయైనను 

హృదయము దర్పణమువతె స్వచ్చమైనదని భావము. ఈయమ పెంటుపై 

మొలచిన తులసిమొక ,.. విభీషణుపు| తిక కప్పటికే రామాదులు వాలిని చంపి 



త్ తెలుగు జానపద గేయసాహిళ క్ష 
ఒలు 

ఆంజనెయు డాకలిగొని యశోకవనమున నొక ఫల మిప్పింపుమని సీకక్స 
న 

- 

కోరగా సీత “ఇనుప గుగ్గిళ వి విషముష్టి పండ్లు అవి అంటరాని గరకోడుని 

వద్దనెను. రావణుని శక్తిచే అనాషకర న్ లక్షుణుని గాంచి రాముడు 
విలపించు ఘట్టము కరుణరసపూరితము. “......యింకెన్ని జన్మాల తపసునా 

వ్వంటి య. గల్లునూ, వినవోయి లక్ష్మణా సీతవంటి ని 

పడయంగవచ్చు గాని, అరణ్యవాసములు యవనిజకు తనకునూ ఆహారని[డలేక, క 

యిటువంటి మ. తన కెట్లు కల్గునో యెన్నిజన్మాలక్రై న నా... ..జడలొబ్టక 

తపసు చరియించి సివిపుడు యెందుపోతివి లక్ష్మణా.. .....భరతు పట్టముగట్టి 

పాదిపోదలచితివి పగవాన్ని గాను నీకు, ఉప్పుకోసము వచ్చి సు|గీవుడా ను 

కవురము గోలుపోతి, ఆలికోసము వచ్చి జాంబదా నేనిపుడు అనుజుడ్జి 

గోలుపోతి, ధరణిసుతకై వచ్చి సీలుడా నేనిపుడు తమ్మున్ని లుహోతి, 
ప = - 

4 ఊలోకానికి ఫోతివో మ్ముశా ఆలోకమునకు | నన్నూ, గొంపొమ్ము లక్షణా 
కాది వ స్తీమి మనము కూడియుండుట ధర్మము. ఈ లంకాయాగము హటలో 

నచాలి: కమగు రావణబని హెతాళః హోమ, పస క్తి కియు గల్తదు. సుగీవపట్టా టాసఫిె 

ఇతరము రామాదు లయోధ్యకు తిరిగి చేరుకొనునంతదనుక స్ పా 

రామాయణకథ నధికభాగము జెప్పునవి మరి మూడు పాటలు : పెండి 

ందనామాలు, శాంతగోవిందనామాలు, అడవి అనే చరగోవించనామాలు. 
a వాకా 

్నె £ 

గోవిండనామములను పేరు ఈ పాటలలో [పతిచరణము చివరన గోవిందా 

క్ క 
ry కాయో దముండుటవలన గలిగినది. చ్రీలు (అధికముగా వితంతువులు) 

గొవిందనామస్య రణము చేయుచు రామాయణగాధను చెప్పుకొను పాటలివి. ఈ 

మూడుపాటలం దనేకాచారవ్యవహారములు కలవు. అవి సాంమిక విభాగ మున 

ర్వింపబడును. పెండ్లే గోబిందోనాయాల పాటలో (శ్రీరామజననము నుండి 
సీతావిబాహమువరకు జరిగిన గాధ వర్ణితము. రామాదులు “వక్కో-మాసమున 

వ్తిగిల నేర్చిరి _ రెండోమాసమున కూర్మము నిలిపిరి (కూర్మాకారముగా 

% 

ఖ్ 



కపైరాణ్క గేయములు 
క్త 

జోరగిలబడిర సి కాబోలు) మూడోమాసమున పెదవుల విరిచిది _- నాలుగో 

మాసమున నవ్వులు నేర్చిరి - అయిదో మాసమున ఆటలు నేర్చి”రట. రామ 

లక్షృణభర తళ్యతుఘ్నులకు వివాహము జరుగు ఘట్టమున అలుక సమయమున 

పెద్దవారికి ముగ్గురికి అలుక క ట్నములు లభించినవి కాని శ తుఘ్నునికి జనకుడు 

అలుక కట్న మీయలేదు. శ తుఘ్నుడు బిడియపడక చేయిచాచి కట్న మడిగెను. 

కాని జనకుడు “కడసార్ని పుట్టిన = కొంతను పెండ్లాడి - తగవు సరికాదురా = 

ధనము లివ్యం మేము” అనెను, చిన్నబిడ్డ గారాల కూతురు కదా! ఆమె 

నిచ్చుటయే ఘనమైన కార్యము; ఇంక కట్నము లిచ్చు టెందులకని యర్థము. 

కొంతగో బిందనామాలు పాటలో (శ్రీరామవివాహమువరకుగల కథ వర్ణితము. 

ఈపాటలో [పధానప్యాత శాంత. అందుకే దీనికి శాంత గోవిందనామాలను 

పేరు వచ్చియుండును. లక్ష్మీనారాయణులు శీరసాగరమున పవళించియుండగా 

అష్టదిక్పాలురు వచ్చి రావణుని మోరచర్యలు నివేదించి యభయము ేడిరి. 

ఆదిలక్ష్మి వారి కభయ మిచ్చి (శ్రీమన్నారాయణునితో “భూమి మీదను పుడుదు- 

భూమి మీద పెరుగుదును-జనకునింటా బుట్టి.శాతకం |వాయింతు-మరి పన్నెం 

డేండ్దకు-మిమ్ముల కలియుదు”నని చెప్పి సెలవుగొని లంకయం దొక కొలనులో 

నున్న కమలమున (ప్రవేశించెను. శివపూజార్ధము రావణునకు కమలములు 

గోసితెచ్చెడు భటు లానాడు సీత చొచ్చియున్న కమల మంటబోయి దానినుండి 
మాట విని భయపడి రావణునితో చెప్పిరి. స్వయముగా రావణుడే వచ్చి కమలము 

గోసెను. అప్పు డందునుండి “ఎక గాడీ నరుడవుర-నా శిరసు ముట్టితివి-నిన్ను 

నీ బలగముతో - తెగటా రు" నను ధ్యని వెడలెను. రావణుడా కమలము న ట్రే 

కొనిపోవుచుండ భారమయ్యెను. అతడు మండోదరికా కమల మందించెను. 

విచ్చిచూడగా “కనిపెంచనీ బాల - కన్నులకు అగపడెను”. రావణుడా బాలిక 

సౌందర్యమును చూచి మోహించి రండప భార్యగా 'పెండ్రిచేసికొందును; "పెంచి 

పెద్దజేయ మనెను. దైవజ్ఞులామె జాతకము చూచి “అష్టమి శనివారం = అయిదు 

ఘడియలు పొిద్దెక్కి = చి త్తనక్షతమున సీత పుట్టిన దినము” కనుక లంకకు 
చేటు కలుగునని చెప్పిరి. మండోదరి, మరది విఖీషణునితో ఆదిలక్ష్మీ మన 

యంట బుట్టినది; కొలది కాలమునకు మన లంక నాశనమగునని చెప్పినది. 

మండోదరి యామెకు మొక్కి “వెళ్లి రావణుడు సుమీ-సుతునివలె జూడుమీ - 



అ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ్స 

చళ్చిగా రక్షించు-లంక రక్షించుమీఎ* యని పా9ర్ధించి యొక మందసమందుంచి 

సము్ముదమున విడిచెను. సముదుడామెను మూడేండ్డు పెంచి క్షీరసాగరుని 
కిచ్చెను. మూడుమాసము లటనుంచి యాదిశేష డామెను భూదేవి కిచ్చెను, 

భూదేవి పండెం డేండ్లు 'పెంచినది. దశరథుడు వేటకు పోయి పొరహపెటున 

చంపిన అంధమునిదంపతుల కుమారుని పేరు సుమంతుడని యున్నది. సంతానము 

లేమి దశరథుడు చింతించుచుండగా కౌసల్య యాతనితో “ఉత్తరపు భూమిని 

బుషివర్యు డున్నాడు” అతని సేవింతమనెను. దశరథు డు త్తరభూమి 
కేగి మునిదర్శనము చేసికొన నాతడు “దక్షిణభాగమందు-రాజబువి వున్నాడు. 

ఆచ టికి యేగితే._ పుతు? లు కలుగుదురు = పుణ్యాత్ము లౌతారు _ అరువై 

వేల సంవత్సరముల కచ్చటా - లేకలేక వార్కి.-ఒక కన్య జస్మించు-ఆ బాలను 

పెంచితె-మీకు సుతులు కలుగు - యిత్తురో ఇవ్వరో - సంశయముగా బల్కె-మీ 
వంటివారికి-తప్పకా యిత్తురు-ఆడవారితోను-ఆతివేగ వెళ ఛండి'యనెను. దశరథు 

డచ్చటికి సపరివారముగా వెడల సిద్ధమగుచుండెను. కాని కైక తాను రాననెను, 

ఈ పొటలో కైక దుర్మార్గరాలుగా చితింపబడినది. దశరథుడు బతిమాలి 

విసిగి “నాకు వశముగాదు = నల్దరాయి అది” యనెను. కౌసల్య పోయి 

బతిమాలగా కైక “అక్కరో కౌసల్య-అతి పరాక౦ిమశాలి-(సీవు) కోరి కొడుకుల 
గంటె - గొడాలనై యందు వా పట్టమ్ము సీవేలు - బానిసను అయివృందు"ను 

కాని నేను రాననెను. కౌసల్యకు కలిగెడు సంతానము రాజ్యాధికారము వహించు 
ననెడు యీర్ష్యగలది కైక. చివరకు సుమిత్ర యెంతో బతిమాలగా విని కైక 

మందరతో బయలుదేరినది, తాను దశరథుడున్న రథమెక్కి కదలెను. కౌ సల్మా 

సుమితంలు వెనుక కాలినడకనే బయలుదేరి *మందరాతో కూడ ముగ్గురూ 

బానిసల” మనుకొనిరి. మధ్యేమార్గమున తేరు చక౦ము విరిగెను. 'దాని 
నెత్తగల సమర్ధురా లొక్క కై కెకేయి. కాని యామె “భమిడి కలము థ్రిల్ అ 

బంగారు పట్టమీద-శ్రీకారము పెట్టి _ రాము వనవాసము-భరతు పట్టంక ట్ట-పదు 

నాలుగేండ్లని వా్రాసె _ కాగితం బుచ్చుకొని _ కైక మహాదేవి = చిటికెన 

వేలుతో” తేరు నెత్తినది. ఇది మందర చెప్పిన మాయోపాయము. రాజర్షి 
దంపతులు “ఆరువది వేలేండ్డకు-ఒక బాల జన్మించె - ఆ బాల నిచ్చియు-ఎట్టు 

తాళగల”మని బాధపడినను దశరథుని పాొొర్థనమున నియ్యకొనిరి. ఆ బాలపేరు . 
కదం ఏం ఏల నరకం en కోల ల ఇ లలో జో ఖో ఎ అవన్ని. తలం తలు 



"రాణిక గేయములు కాగ 

*ంతను కౌసల్య కప్పగించిన కోకిలాదేవి (శాంత తల్లి) “ఆట పాంయము 

డు - ఆట చూడగలేదు - పాట పాయమునాడు _- పాట జూడగలేదు - వేకువ 

కామున లేచి-తద్ది వుండాలేదు-వి త్తనం లేకుండ-వకరికి విత్తనం బెడితి-మొక్క. 

కేకృుండా-మొక్క- వకరికి ఇ స్తి-వీధిలో వి స్తరి-పాి ప్రమాయెను మాక”ని కరుణ 

ముగా విలపించినది. శాంత దశరథునింట పెరిగి పెండ్రీడునకు వచ్చెను. “దిన 

దినంబూ కాంత-దీ ప్తి పెరుగుచునుండె-క న్య పెరుగా వారికి.కంటకంబయి తోచె” 

నట. ఆడవారిని గన్న తల్లిదండులకీ విషయ మనుభవై కవేద్యము. ఆమె నిచ్చి 

పెండ్లిచేయటకు బుశ్యశృంగుని జాడ చెప్పి దశరథుడు “ఆడిగిన ధనమిత్తు- 

విదియ జ|కవారం - ఆరుఘడియల (పొద్దుకు-అల్దుని దేవలెనని” అప్సరసల 

నంపెను. ఆడవారిని ప౦థమముగా జూచిన బుశ్యశృంగుడు తానొంటికొమ్మి 

వాడు కనుక “రెండు కొమ్ములు వుండె - వీరెట్టి తాపసులొ - ఏపూజ చేసిరో” 

యని యాశ్చర పడి “రెండుకొమ్ములు మీకు.యేరాజు యిప్పించె-ఈశ్వరుడు 

ఇచ్చెనా-[బహ్మ యిచ్చినాడ” యని (ప్రశ్నించెను. ఈ పట్టున చక్కని హాస్యము 

హోషింపబడినది. శాంతాబుళ రశ ఎ్రంగుల వివాహము తరువాత బుశ రల ఎంగుని 

యా ధ్వర్యవమున దశరథుడు పుత౦కామేష్టి యొనర్చి సంతానము బడ సెను. 

రామాదులకు మాండవ్య (విభాండక ) బుష్యాశ ౦ముమున (బుళ శ్రళ్ళంగుని 

తం[డి)అన్న పా9శనము జరిగినది. అప్పుడు"బంగారు తబుకుతో-క్షీరాన్న మును 

దెచ్చి - పసిడిగిన్నెలో నుంచ - ఆయుధంబులు పండ్లు - ఆభరణంబులు = 

భ [తచామరములు-చక ,- మెదుటను వుంచ” “పట్టాభిషేక పుం|గం-భర తుడు 

తీసెను-వ[జాయుంధంబును-శ [తుఘ్నుడు ప థ్ధా-చామర ౦ బొక గాటి-లక్ష్మణుడు 

తాదీ సె-రత్నకవచం బొకటి-రామచం[దుడు దీసెినట. ఈ విషయములు 

రామాదులకు మునుముందు గలుగు పరిస్థితులను ధ్వనిగా సూచించునట్టివి. 

అనగా భరతుడు రాజ్యాభిషిక్తు డగుననియు, నాతనికి బాసటగా శ తుఘ్బు డుండు 

ననియు, లక్ష్ముణు డన్నగారికి సేవలు చేయుననియు, రాముడు రావణునితో 

యుద్ధము చేయుననియు ధ్వనితము. ఇది సూచ్యార్థసూచనమువలె నున్నది. 

ఈ పాటలో పరశురామగర్వభంగము వరకుగల గాధ యున్నది. 

మూడవది అడబి అనో చరోగోవిందనామా లను పాట. ఇది పైపాట 

తరువాతి కథను చెప్పును. బహుశః పై మూడు పాటలుకూడ నొకటే పాటయై 



ము తెలుగు జానపద గెయసాహిత్యము 

యుండును. మొదటిదానిలో శాంతను దెచ్చి పెంచుట, (క్రీరామాదుల జననము, 

వృద్ధి, మున్నగు విషయములును, రెండవది పెండి గోవిందనామములను 

దానీలో కేవలము సీతాకల్యాణక థయు, మూడవచానిలో నరణ్యవాసము 

మొదలు రావణవధానంతరము (శ్రీరామపట్టా భి షేక ము వరకుగల కథ వర్ణింపబడి 

యున్నది. మూడింటి ఛంద మొకటిగానే యున్నది. మూడు భాగములుగా 
చసివతో స్రీలు సులభముగా కంఠస్థమొనర్చి చదువుకొందురని యూషహించఛి 

యుందురు. ఈ మూడవ పాటను, శ్రీరాముడు పట్టాభిషేకభంగమై అడవి 
పాలగుట, సీత చెర (చర) పోవుటను వర్ణించుటచే కాబోలు, ఆడవి లేక 

చరగోవిందనామము లనిరి. లేక వనచార వనేచర శబ్దములు “అనేచరిగా 

మారినవో తెలియదు. పై రెంటికన్న నిది కొంత పెద్దగా నున్నది. శాంత 
గోవిందనామములందువలె గాక దీనిలో కైక కొంత మంచిదిగా చి తింపబడినది. 

స్యత సిద్ధముగా కెక మంచిదే కాని మందర దుర్క్చోధలచే చెడిపోయినట్టు 

చితింపనై నది. కమాల్ కనా రను దెచ్చిన మందరకు కైక తొలుత 
ముత్యాలహారము బహుమతిగా నీయబోవ 'నీ కొంప మునింగె నని మందర 

చింతించును. కాని కైక “నీకిట్టి చింతేల - నాకు సంతోషంబు -_ (శ్రీరామ 

చం|దుండు - జ్యేష్టుండు గాడటవె = సుగుణసంపూర్దుండు-సుమనః [పియుండు 

సుమి - భరతునికన్ననూ - పరమ్మపియుడు నాకు - కన్నతల్లి కన్నను - 

నను భ క్రితో గొల్బు - రాజ్యాధికారంబు = రామునికి తగును - భరతు పట్నము 

గట్ట = భావ్యంబుగాదు సుమి” యని |పత్యుత్తరమిచ్చెను. కాని మందర 

“కాసల్య కెప్పుడు _ దాసిగా నుందువె - నీవు దాసీవై తె _ నీకునే దాసినాియని 

దెప్పిపొడిచి కైక మనమును మార్చెను. సీతారామలక్ష్మణు లడవికి పోయినప్పు 
డయోధ్యానగరవాసు లందరు దారినే వెంబడించిరి. ఎంత వలదన్నను వినరై రి. 

కొంత యడవి గడచి రాముడు పౌరులతో “యీ రాతి ఇచటను ౬ ఇరవుగా 

చా నిదించి = తెల్పవారిన వెనుక = తేరు దోలింతాము _ కావునను మనమింక=కలసి 

న్నిదింతాము - ఆని రామచం[దుండు - ఆదరంబున ' బల్క - ఆమాటలకు 

వారు - ఆనందమొందుచు = గాఢంబుగా వారు  కనుమూసి ని;దించిరట, 

కాని “ఆ రామలక్ష్మణులు - అర్ధర్మాతిని లేచి -” తమ. రథమును దోలుకొని 

వారి కందకుండ వెడలిపోయిరట. 



పౌరాణిక గేయములు రి 

Ra ఇద శత శ అప్ప లన ఆల్ సీఠ్రావిచ హమున, మడుగులో పుష్టుముల బా 

సిట్రో క లంబులు- నెలత కన్నుల బోలు- యీచక వాక :ముల్=- ఈ పచ్చ ముకమళముల్ 

ఇం కుచములబోలు - ఈహంసగడకలు - యింతి నడకల జోలు = చాడు త్రీ 

శి వాలంబు సీత కురులనుదోలు - మీసు మిలమిలలు-మెంత చూపుంబోలు - 

G వ రమును జూడ - అతివనాభిసిటోలు - పంకజంబులు జూడ - పణడి నదనం 
ఆవాల 

ళ్ జానీ న్ న్ా 

లు_యూీ వనంబులు చూడ - ము9తిన దొపించె-మళ్లై మొగ్గలు : పూదం మగువ 
t 

క 
నె 

పలువరుసాయె-చిలుక పలుకులు వినిన-చెలువమాటగ 'దోచె-కోకిలారావముల్ 

కోన ee ప జూడ. తాయ. నలి మోవ యై వది చూచినను 

ros “ఆ 

en వాడు- _బుస్సలు కొట్టుచు భోరున ని డింప-చార ంచరు'ష పది నాసి 

శరీరమును- ముసలముల మొ _తీరి-మ: ష్టల బి బొడిచిరి. మదప్తుటేను, ఏలచే-నుట్టిం? 3 

రప్పుడు-గునపముల గాలిచి-తనువెల గాల్చిరి-సీసంబు మ గించి- చేస్త! అల 
బోసిరి.” సీతారామలక్ష్మణులు పువ్పకముపె తిరిగి అయోధ్యకు వెడలుసప్పుడు 

వం. చూచిన సీత మన సత్వము స్త్రీ స్వభావమును తెలుపును. 

పె పె కథలందు రామాయణకథ సంపూర్ణముగనో చాలభాగ మో మో చితింపబడి 

యున్నది. ఇక రెండవ వర్గము సంగతి విచారింతము, వీనిలో రామాయణమందథి 

యేదో యొక ఘట్టము [ప్రధానముగా చి తింపబడియుండును, ఇట్టి పొటల 

నింతవర కే పేర్కొంటిని. వానినన్నింటి చర్చించుటకు తాపు చాలదు. కనుక 

కొన్ని పాటలనే _ కొంత (ప్రత్యేకత గలవానినే - వానీ యంవలి విశేషములనే 
తెలిపెదను. 

పుతకా మేష్టి; ఈ పాట (వాసినది శ్రీమతి పి.పి.వి. గోదానాయకమ్మ; 
(పకటించినది కొండా శంకరయ్య). “ధరలో దీనిని యెవ్వారు- బతుకమ్మ 
పండుగలో చదువూచు కోలలు వేసిన-సంతానము గలుగున్ "అని చివరన గలదు. 

కనుక దీనిని కోలాటము వేయుచు [బ్రతుకమ్మ పండుగు సందర్భములోళూడ పాడెద 

రనియు అందును తెలంగాణపు విశిష్టపర్యమును సూచించుటచే రచయ్యితి కూడ 

తెలంగాణ వాసిసీయె యుండునని భావింపవచ్చును. పాట పేరునే పుతకామేష్షి 

కొని ఇందు ్రీరామాదుల వివాహమువరకునుగల కథయున్నది,ఇందులో నొకచోట 

7 



త తలుగు జానపది గయనాహత్యమ 

నళ 
J ఇకా 

చిితమెన కలన మున్నది. విశ్యామి తుని వెంబడి వెడలిన రాముడు శివద్ధస్ప ye 
నంగముకకు ముందే సీతాదేవితో చూరువేషమున గలసి మాటలాడును. సాయం 

సనముయమంగ సీభాదేవి చెలులతోకలిసి పుష్పాపచయమునకై యుద్యానవనముసక్ష 

పోదును. అహుడు “మునివేషముతో రాముడు- ముచ్చాటించే వేడుకగలిగి_ 

సంధాావందన నెపముబేత-సాగివచె,నూ- జ హాని. చూచి-సీకా సంత 

యేపనికొరకు మీ పేరేమి-యెవరి శిష్యులూ మీరు- తెలియజెప్ప వ్రమా॥ విశ్వామిత్రుని 
లబ్ 

నిష్యుడాను-రమణుడ యోగిహృద యమున .దనుసు పందెము చూడ మేము- తర్ణి 

చ స్తిమీ॥ యె౭దుకి స న కన పొందికిరి-రాజకాంతి కతత. 

కేజది నాగా! - మొదట a తియుడైె -మోగామున (వాహ్మణ్యాము- -పొందినట్టి 

పశ్యామి తుని-పుణ్య మిట్టిదే - యోగులాకు ధనుసుపందెపు-వివాహము ean 

నయ్య-గురువుగారు యేమి చెప్పిరి-గు రు దెలుపుమా॥ బాలయోగికి మా గురువు 

ధ క్రితో నిచ్చునట్టి - కన్యాకా వివాహము- కరుణతొ జేయునూ॥ పూజ ౨వ 

సుస్సూను-యె త్తి బాణము చేర్చువానికి- సీతా నిచ్చును జగకుడు-యితరుల 

కిచాండు ॥ పూజయందునుండు ధనువు-పందెమునకు యెందుకు వచ్చె-ధసుసు 

బరువు యంతటిదో-సుదకి జెప్పుమా॥ చెలులాలొ బండ యాడగ- భోషాణము 

తాదేవి-బంతిని దెచ్చెనూ | యింతేకదా ధనుసు em 

జఅతయంటుంతూ లకు నె లిం నది. మంతనమ్ము తో వీళ్తన-_ కెంత గొప్పది il 

న స్పూను- లేవనె ఈక వార ందరు- క్రిందానే పరి ॥ 

రాజూ=లకు సాధ్యము గాని_కారః మూల యోగీ: సరులు- చేయుచుందురా రాని సభలొ. 

వినియుండకేదా ॥ ఐతే మీకు సాధ్యంబగుచొ-మా సీ తాదేవికి_యోగివరుడు భ భర్త 

యగుట యు క్రంబగునా ॥ పుష్పామూలొ బుట్టి సీత_-'పెంపూబడినదాని కిపుడు- 
వి 

రాజూలతో సంబంధాము-కూడా దెన్నటికీ ॥ నెనె సీతాదేవినండి-నా తప్పులా 

శమించ౭డి-రామాచం, దూని నాకు-పతిగా గూర్చండీ I దుస్ఫాధ్యంబగు సి కార్యం 

బెద్ = సిద్ధించాదు నావలన మహ ర్షిబృందము చెంతాజేరి సేవా జేయుము ॥ 

: రిని _ సంరకీంప సమర్భూలు న పాదమూలపె బడుదు - 

వావాడుడు వేగ ॥ దీనజనుల బాధాలను- దీరూ టాకు నేటినుండి- దీక్షతో (పతిజ్ఞ 
నేను-జేయుచుంటినీ ॥ రాముడే నీకు భ ర్త-రమ్యమూగ గాగలడూ = యిచ్చోటికి 

డెచో టను na ॥ వింత నేవమువాని మాటల-యి-తూ=శో. వినచు 



హొరాణ్రిక గేయములు బాలో 

Ww లో న న కాదా 99 లీ ల్ ళ్ 

సీత-యెంతో సిగూ పడుచు వెంటనె-యింటి. కేగెనూ[” కువూరసంభచమున 
ట్ట భా 

a | ఇల్లీ Me = ఇ ల వ్ శీ ఇ లీ ునివేషమున. శివుడు వచ్చివటుల యిచట రాముకు సతత మాటలాడ 

్ర షో = ఇహ క! ల జక వజ జ్య మ్ 
కచింనటు వదె రాయలవారి దూప యుగ వ. శరా రాసు అదచుక లనొన 

ఉం క 
బో అని, 

కంనలకిబెకలు, కౌసల్య వేవిళ్లు, శీరాములవారి ఉగ్గుపాట వంటివి 

రామాయణమునకు సంబంధించినవి కాకపోయినను ఆం ధపురం ధులు తను 

యనుభవములను గృహజీపితమును కౌసల్య పేరుతో రా రామచం,దుని పేరుతో 

పాడుకొన్నట్టి టివి, a ఎబెకలు [వాసినది శిరుగంబూరు అన న్నపూర్ణప హా 

బైకలన్నను వేవిళ్ళన్నను బయ్యంక లన్నను నొకటే, ఈ గేయములను సా.ఘి 

గేయములందు చేర్చి చర్చింపనగును. 

శుకు నుపదేశానుసారముగా రావణుడు రాము నెదిరింప మహాళ క్రిసంపన్ను 

డగుటక్రె “పాతాళహోమ” మొనర్చెడు కథ రంగనాథ, భాస్కర రామాయణము 

లందు గలదు.! దీనికి మూలము అధ్యాత్మరామాయణము. ఈ కథ జానపద 

గేయముగా రచించిన కవి విద్వాన్ మింథా రాయుడు శాస్త్రీ విశాఖమండలము 

గళ్ళపల్లై వాస్తవ్యుడు. కాళ. ౧౮౧౪ దుందుభి పుష్య శు! ౩ గురువారము 

నాటికి కృతి పూర్తి రిచేసినటులు చెప్పుకొనినాడు. ఈతని సీకృతికై [మ సోత్రం ఎహించినది 

గౌరమ్మ పెట వాస్తవ్యుడు ముత్యాలు దొరయట. దీనిలో రావణుడు సు కుని 

చెంతకు బోయి యుపాయ మడుగుటనుండి పట్టాభి షేకము వరకుగల కథయున్న ది. 

జయోపాయమడిగిన రావణున కసురగురుడు _ “పాతాళ హోమంబు పట్టు 

వేల్చితి వేని రథము బాణములు గుజ్జము లందు బుట్టు - ఆసాధనముచేత వాసిగా 

రణములో - జయ మొందగలవు రాక్షసనాథ సీవె. మధ్య విఘ్నము గల్ల 

మరి గెల్వగాలేవు. - నిక్క మిదేనమ్ము నీ మనమ్మునను” అని హోమమునకు 

1. రంగనాథ రామాయణము, పుటలు ౪౪౯ = ౪౫౦ 
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ల స్ట వ ట్ DP సాన. కా క ఎ అల్లో వాక్ శ Pr 

శేమొ మరి యింపీశములేక పోయినది. అది చూచి వై శాఖపురణాసి ౩లోక్ష 
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వెంకటరామయ్య “పూడి పెద్దికులాబ్ధి పూర్ణసోముని చక్కగా నీ పవము 

కది పదములు 
లి 

మకూర్చు డనినిీ *ీరామాయణంబును రంగుగా జూది = వెను! 

విభీషణున కడ్డువోయి లక్ష్మణుడు రావణుని శ క్రిచే మూర్చితుడ య్యెను 

ఆతని జూచి “చేరు తెగి ముత్యములు చెదరి రాలినగతి, రాలెను కన్నీరు రాము 

కన్నులను.” సుషేణుడు రామునోదార్చి ఆంజనేయుని సంజీవి దెమ్మునెసు, 

రాము డాంజనేయుని “ఇలలో నల్లుర ము ఇపు డన్నదమ్ములము, ఇటు పెని 

మాతోటి హితవు మీరంగ, ఐవవవాడగుచు ఆలరుచుందువు నీ వని బకిమాఖి 

సంజీవికె పంపించెను, ఇది తెలిసిన రావణాసురుడు ఆంజనేయుని కదు 
య్ అంజు 

తగులుటక్రై కాలనేమియను రాక్షసుని బంపీంచెను. ఆతడాంజనేయుని మార్గము; 

ఫ్య 

పెక్కు మాయలు పన్ని తాను మౌనివలె నటించి తప్పుదారి బట్టించెను. జ్ర 

కపటమౌని కల్పించుకొన్న తాపసాశమమున “ఎలుక పిల్తులును ఏమి వైరము 

లేక, కూడియాడుచునుండు వేడుకలు మీర, సింహంబు లేకుగులు_ చింతా 
వాసైన, వయిరంబు లేకుండ వనకులను తిరుగు, పులులు పండులు గరిసి 

mn గస కూ హోరేమియును లేక, సంతసింపుచునుండు సర్వకాలంబు”. ఇది భారతదుందటి 

కణ్వా: శమవర్ణనమును కళాపూర్ణోదయమందలి తపోవనముసు దలహపిందుస. 

ఆంజనేయుడు కాలనేమి కపటముచే నొక కొలనిలో నీరు [దాగబోయి మొసలిచే 

| మింగబడి దానికి (భాన్యషాలియను యప్పరస) కశాపవిమోచనము కలిగించి 

కాలనేమితో యుద్ధముచేసి వాని జంపి సంజీవిపర్యతముకడ కాపున్న గంధర్వులను 

జయించి దానిగొని తిరిగి బయలుదేరి నంద్మిగామము మీదుగా పచ్చుచు=డెను. 

భరతున కప్పటికే రామునిగూర్చి కలిగిన దుస్వప్నముచే కథ యంతయు 

దెలిసెను. అత డాకాశముపై బోవు ఆంజనేయుని గూడ రాక్షసమాయా పభావ 
మనుకొని చంపనెంచెను. కాని యాకాశవాణి వారించెను. ఆంజనేయుడు భరతుని 

జూచి |భాంతితో “్రరామచందుడు సీతను దిగనాడి, అక్షుణుని దిననాడి 
a జం! వేల ఆ్లో లా తో తొ న 
రణఘములొపంను, రావణుని తమ్మునికి అంక నితునటంచు, అభయ మిచ్చిన 
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కల్చనలు రంగనాథ రామాయణమునందును, భాస్కరరావమా మణపందుు 
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'ఖతీకించెను, 
టా 

తెలుగు జానపద గేయసౌహితుంము 

బయలుదేరుటకు ముందు రాము 

క్ష శ్రణుని 

శ 
స ల 

నను 'గుహభరతుల అగ్నిపవేళి మ్స 

షి 

ఆయోధ్యకు 

తి వాసిని గూడ చంపి వది 

రామాయణగాధలో చిన్న ఘట్టమై 
షాబ ఉ తకు గేనుము. 
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గాదు ఇన శ్లవల 
గ 

“ఇన్నా ను జాచి శివుడు రాముని 



ఫే గా సా వావి 
ప 

య ఇస్తే తముడా- సొ ఎ| ఆ వచ్చెది సంబమ్ము జూడు-సతి లేపుకొని రాగ వాయె! తి 

అలాటి 
ఆ 

క 

డీ జీ జో న్న 

దచుఖము- వొంగసచునున్నది పుండరీకాతా - పదునాలుగూయుండ్ల బదలికలు దెకా- 

లత. న్న ముఖారవిందమును జూడు"మని పచిహాసములాడెను. సింహాననము 

విచపరచుటకె వసిషుకు “పదునాలుగూ యేంద్లు పె కపుతోనూ, ఉండిఠివి 
0 రా థి రా ఇషా లె 

జంటల కీ అ 

నినె.కు_ యుర్మిపతి లక ' యని పెననున్న కప్పు తొలగించి దానిని శృంగార 
“nh ఆ దడ Can 

అ 

మునరించెకు. పట్టాభి షక సమయమున సీతారామచం[దులకు కట్న ములు 

చదినించిరి అప్పుడు'నడుమ మాణిక్యమూ నమరించి గుచ్చీ, సరమొకటి దెచ్చి 

సు[గీవ మహరాజు,” సీతకు చడివించెను. రాముడు సీతతో “ఎవ్వరి మూలమున 

ద్ధి బొందితివో” వారి కిమ్మనెను, సీతమ్మ నా యాత్మబంధుండ జీవ 

రక్షకుడా-మాయన్న హనుమంత రమ్మనుచు బిలిచే _ తన చేత కంఠషాల 
హనుమంతు కేసె'. సీతాదేవి కెంతటి | పేమ ! చేసినమేలు మరువలేదామె. 
సీతమ్మ ఆంజనేయునికి కంళహారము వేసినట్టు రంగనాథ రామాయణమున గూ శ 
కలదు. దీనికి మూలము అధ్యాత్మ రామా యణము. ఆంజనేయుడు తానేమి 

చేయలేదనియు రాముడు తమకు | పభువగుట తామే ధన్యుల మనియు తనథ ట్ర 

నిట్లు చాటెను. “వనచదులు జాంబవులు వనరాక్షసూలు-కలలోను రఘుకకిని 

జూచి యెరుగుదుమా, మన భాగ్యమున కై క వరమడిగెగాన-అడవిమృగముఐ నేం 

అపనిపకి గలిగె _ కోతులు కడు పెద్ద కొనియాడునట్టి - (భాంతి పడగలయట్ట 

[ప్రభువులు గలరా” యనెను. ఆ పరమభ కుని జూచి “సంజీవిపర్వళం జె తిన 

హ స్పములా-సుమిత పచ్చలా కడియాలు జెట్టీ సట తన కొడు కుగ 

(బతికించినాడన్న కృతజ్ఞతాభరమున సుమిత ఆ రాసుభ కు కి చేతులకు, 

కడియాలు దొడుగుట యంత మనోహరభావన. 

న్నీ 

త మ 

టు 

సషగఆంధదేశప్పు నాలుగు చెరగుల కరుణను, భక్తి భావముల నుప బతి 

చేసికొని స్త్రీల కంఠములనుండి వెడలి, గాలి యీలలందుగూడ వినబడునట్టివి, 

ఎ/:ఊర్శికాచేినిద,? “లక్షణ దేవర నవు,” పాటలు. ఊర్మి శా దేవిని పాట 

బహుళ తము పచారమందిన గేయములం దొకటి. వాల్మీకి మొదలు దేళభాషలందు 

రామాయణములు  వాసిన కవృంందరును ఊర్మిశామహాసాధ్విని మరచి 
సాల్, 2 నో 7 గ్ న కళా వేలా 0 ళ్ పెయిరి కాని తెలు ఏజ్రలు మాత మామెసు మరచిపోలదు. ఈ పాట 

శో భజ ఒం =p స్ లో ళా ఖీ iy 
పళత ధినమిు, ఇపుడే ఈ వాట గూర్చి పలువురు (నాసీనారు, 

ళ్ళి 
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తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

రామారావుగారు? అడిదము 
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ఫొరాబణీక గేయములు ౧౦౫ 

కేమిటి? తన విరహమున కృశించిన భార్యను దరియుటగదా. లక్ష్మణస్వామి 

అదియును చేయడయ్యోను. _ (శ్రీరామ పట్టాభిషేకసంరంభమున అన్నగారికి 

వింజామరలు వీచుటలో భార్యనే మరచిపోయెను, స్రీల హృదయము న్రీలకే 
తెలియును. ఒకనాడు, 

““శ్రీరామభూపాలుడూ పట్టాభిషేకుడై కొలువుండగా 
భరతళ్యతుఘ్ను లపుడూ సౌమిత్రి వరుస సేవలు సేయగా 
మారుతాత్మజు డప్పుడూ రాఘవుల జేరి పానము లొ తగా” 

జానకీదేవి వచ్చి (క్రీరామచం;దునితో, Wy Ke 

“దేవ దేవేద వినుమా విన్నపము తెలిపేను “చి త్రగింపూ 

ముందు మన మడవులకును పోగాను ముద్దుమ(దీ వెంటనూ 

పయనమై రా జూచి తన చెలియ పయవమా.మెను ఊర్మిళా 

వద్దు పీపృండుమకుచూ సౌమి!తి మనల సేవింపష.చ్చే 

నాడు మొదలుగ శయ్యపై కనుమూసి నాతి పవళించున్న జీ 

ఇకనై న యానతిచ్చీ తమ్ముణ్ణి యిందుముఖీకడ కంపుడి 

యని సిఫొరను చైసి లక్ష్మ్మయ్యగారికి సెలవిప్పించినది.  అప్పటికిగాని 

లక్మజస్వామికి తెలియవచ్చినదికాదు. జాగుసేయక  ఆతడూర్మిళాశయ్యా 

గృహము చేరుకొనెను. చేరినవాడు కన్నులు మూసికొని శయ్యపె న్నిదాము. దిత 
యైన యూర్మిళగు లిపి తానెవరో చెప్పి తన తప్పిదమును మన్నించవలసినదిగా 

కోరయుండివచో జాం డైడిది. ఆటుళగాక పాన్పు పె గూర్చుండి “కొమ్మ 

నీ ముద్దుముఖమూ సేవించగోరినాడే చం|దుడూ' అని వర్ణించుడు తన 

విరహమును వెడలబోయ మొదలిడెను. ఎంతమోటుగా (పవ ర్రించినాడీల క శ్రైణుడు! 

ఒకటియా రెండా +  పమనాల్లు వబభృరములు మూసిన కన్నులు తెరువక పడి 

యున్న -ఊర్మి ళ కెస్యరో పర పురుషు లంత పుర [ప వేళ మొనర్చినట్టుగా తోచినది. 

అప్పుడామె, 

“అయ్య మీరెవ్వరయ్యా మీరింత యాగడమ్మున కొ సిరీ 

సందుగొరడులు వెదకుచూ మీరింత తప్పు కాయగ వ సిరీ 

యెవ్వరూ లేనివేళా మీరిపుడు యేకాంతమున కొ సిరీ 

నూతండి జసకరాజు వింటె మిము ఆజ్ఞ సేయక మానరూ 
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హెరాణీక గేయములు అదిది 

అని ము త్రెమంత దెప్పిపొడిచినది. లక్ష్మణు డప్పుటికామె పరిత పహృదయోా 

మెరిగెను. తానుగూడ ని దాహారములు మానినసంగతి తెలిపి పూర్వ మేష ణి 

దంపతుల కెడజాటు కలిగించితిమో యని హృదయభార నును వెలార్చెను. ఆ 

దంపతుల స్థితి జూచిన కొసల్యాది కాంవలు వారి నొదార్చి ఇరువురికి తలలంటి 

భోజనము లిడిరి. ఆనాటి యూర్మెళాముఖమున గనుపించిన _కాశారేఖ 

"కుంచనవ్ర పతిమకళలూ యో కళలు యెందుండి దాగున్న వో 

ద 

, యని పరిహాసమాడినది. పాప మూర్మిక మాటాడలేదు. కాని శాంతకు తగిన 
సమాధానము సీతమ్మ చెప్పినది, శాంతమ్మ కొంత గడుసది. సీతమ్మకు కూడ 

నొక చురుకంటించినది కా 

(Cy 
ని త సలాకుంద శు నీలాలనిన్వాళు లివ్వ్యరమ్మా” 

వ ని సీతను 
ల! 

శః 

“మాయన బుళ్యళ్ళంగుని వనములో కూశ్రి యెగవాయకున్నా 

యేమి యెరుగని తపసినీ వో పదినె కేశించ్మివిడిచినావూ"” 
అని నువల నోరె తసండ ఇఫేవది. అబ్బః ఎంత సరసులీ యాంధ జానపద 
గృపీటుం ! ఊరక పు నాము సుసజ్జిశ మైనది, లక్యణుడ"మె [పర్య 

గూర్చుండి, 

“కీలుకొప్పమర డిచి లక్ష్మణుడు నేర్పుతో జడ లెల్లనూ 

బొండుమల్లైలు జాజులూ జడప మిని శృంగారము“ జు ప్రైనూ 

తాంబూలములు వేయుచూ దంపతులు కలసి ముచ్చటలాడిరీ' 

ఊర్మి ళాసాధ్వి కరుణారసభరితాంతఃకరణమున కింకొక్క యుదాహరణము, 
ఆలుమగ లిన్నాళ్లకు కలిసికొన్నప్పు డెంతటి శృంగారలోలురై యుండవలెను ? 

లక్ష్మణుడు తన జడలో బొండుమల్లె లు సవరించుచుండగా నామె హృదయము 

అక్కగారి విషాదగాధవై పు మరలినది. న్ర్రీకదా ! ఆమె సోదర్శీపేమను 
గమనింపుడు, 

'సింహవికములు మీరు ఉండగా సీతెట్లు చెరబోయెనూ 
య 

రాజ్యాధిపతులు మీరు ఉండగా రమణట్టు చెకబోయినూి 

అని (పశ్నించినది. లక్ష్మణుడు సీతాపహరణగాధ వినిపించెను. ఆకథ విని 

దుఃఖింఛినది ఊర్మిళయే కాదు, తెలుగు న్ర్రీ లందరును. ఊర్మిళ సీత కష్టములను 
న 

న్నా 
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పోరాణిక గేయములు లంకు 

శక్కాంచుకొన్నందుకు నవ్వైనని శివుడనుకొనెగు, అన్నగారిని జ-పించి తాను 

రాజై నందుకు నవ్వెనని విఖీషణుడనుకొనెనుు. ఆతరాని మాటలాడిన ఆడుకారిని 

నమ్మరాదని నమ్మెనని జానకి సిగ్గుపడెను, దశకంఠథుని చెర -పడునః యావిని 

తొడ పె కూర్చుండ పెట్టుకొన్నందులక నవ్వెనని భీరాముడనుకొనెను. దీనినే 

ిష్టులు చేష్టావ్యంగ్య మందురు. “అ సమేతి గభ స్రిమాన్' ఆను 

వివిధవ్యంగ్యార్థము లుక్సన్న మయినపే ఒక్క సప్పంకే సిందరిలో నిన్ని భావము 

లుప్పతిల్లుట ఒక విచ్చితసన్ని చేశము. ఇటులే యెవరి లోపముఐ వారు తలంచుకొని 

తలలు వంచుకొనిరి. సభనాకి నిట్టవమాశపరిచినందుకు రామునికి కోపము 

మిన్ను ముట్టినది. ఒరనున్న కత్తి దూసి అక్ష్మణుని తలదజుగ నుద్యమించి 

నవ్విన కారణమడిగెను. లక్ష్మణు డన్నగారి పాదములపై నొరిగి కారణమిట్టు 

చెప్పెను. “మన మడవులకు పోయినప్పు డొక రా|కి పర్ణశాలలో మీదు 

న్మిదించుచుండగా శరచాపహసుడనై నేను కావలియుంట్ని, ఆ 
మొదలు సింహమువరకు నిదలో ముసిగియుండెకు. నెనొక్కూవన మీసేక కె 

LD 

మేల్కొ_ నియంటిని. నన్ను సమిపించుటకు గుండెలు చాలని సి, దాదేవి గోదావరి 
అవి గ జ Pa ud స = 

గలగల లుప కుతిగా నడ్తుచుండెు. అమెను చరిసి కారణుమడుగ, నాయనా 

3 వ్ల రా అది క్ని నా జ ఆహ ఆ న ఖీ ట్ నను నిదాదేవిని, “అష్ట గ జులు ఆఅ మహాబుషులు స పసాగరములును 
శ క్స్ న గ అ 

సుష పి మున్గినని.' కాని నాపభావము స్పై బడవయ్యెను. ఇది పకృకికి 

వరస సారా a బళ 4 కప య జే 
విరుద్ధము, సూదు తలవంపని పలి ర్ు, ఆపు న rok సీ దాడేవికి సాష్టా ంగపది, 

పోపొ ను యోద్యాప్పురీ నగరునకు వేగా 
దః శ్వ 

ధవుని బాసినట్టి సతయుండ తగదూ 
తి న ఇల్లీ జీ ల ఇం శ్ లి జ్ Trae 

రాలం అయి లంలుయా దఅజముండగినూ 

తను విడిచి పొందుము ధవకాకి నిదా” 

యని బతిమాలికిని, ఆమె వలెయని వదలిపోయినది. మరల నీనాడు నిండు 

సభలో నన్నా వరింపవచ్చినవె. ఆందుఐశే నవ్వికిని.” ఇది జానపదులు 

ఊర్మిళానిదకు, అహ ; అని ని, దొరాహిత.మునకు కలి,ంచిన కథ, (అక్ష గ్రని 
అ దీ 

జ ఇ ల జ ష్ సప ర్ జో [ ఇ లే షి హో ప . దేవర నవు? పాటలో నింతపవకున్ను విషయమును రంగనాథుడుకూడ తడ వెను! 



తెలుగు జానపడ గేయసాహిత్యము 

ఈ కథను కాముడు వినెను, అతని 
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Cy 

కటనుండి పోవుచున్న తన్వి పేరని భ్యతుమ్ను నడు? నార నైన్ 

తానూరకుండె". భవభూతివరచితమగు ఉ తరరామచదరి-.న లక్ష్ముణుడ 

సీతమ్మకు పటములు చూపుచుండగా సీతను 

యెవతె యని యడుగును. ఇక్కడ రాముడు శృరుఘ్ను నడిగినట్టున్న ద. రాము 

డది గ్రహించి తమ్ము డుబ్బునంత గా నామెను పొగడి, “ఆషవంకరలతో మీ 

వదిన జూడు”మని సీతమ్మను వట్టిగనే వెక్కిరించినటుల జేసెను. కాని తమ్ముడు 

“ఆలాగు ననరాదు ఆన్న రాఘవులూ- ఆదిలక్షీ స ఆ 

సమాధాన మిచ్చెను. అంత౭పురమున నానాటిరా'తి యంతయు కోభనమే. 

చెల్లెండ తమతమ శయ్యాగ్య హముల జేరి సీఅము తానును తన శయ్యాగ్భుహము 

చేరబోయెను. “ఆల్లంతట శ్రీదేవి రాక తా జూబీ_కలకల నవ్వుతూ పలికె 

రాఘవులూ, వేసవి కాలాన పచ్చన్నిపూరీ- మెసిన గోవులకు ఆ నంచమౌనూ- 

పరమపతివతలమిన గ్రీలకందరికీ_ పఃరాళ 

“ఫాలూను పంచదార. కలఠిసియున్యుట్లు- శ్రీరాములూ 

పాలూను బెల్ఫిమ్ము కరిసియుస్నట్లు- భరతడూ మాండవీ కలిసి రప్పూడూ- 

జీలక జ్ఞ బెల్లమ్ముక లిసియున్న మ్టు- సౌమి శి తీ యూర్మిళా కలిసిరప్పూడు.' శుతకీ రి 

యింకను పడక: ది చేరుకొననే లేదు. ఆమె అటషపాటలలో సఖులతో నుండెను. 

శ తుఘ్నుడు న్యయముగా తల్లితో అని సరి''పుమని చెప్పుకొనెను. వాపమామె 

కీంకన, కన్నె[ఇ" యము గదు: “జ వేమో, కొనక తన చిన్నకోడలిని “శ తుఘు ఘ్నుని 

పానుపున ఆదిమప్ర శ. యస్ పిలుచుకొని పోయెను, “ శుకకీర్తి 

వచ్చేటి తేజమ్ము చూచీ- కంచు శ్రీ సంభాలు కాంతులు మణగె-మాణిక్యదీపాలు 
మరి వెలుగవాయ''నట. మొదట వారికి కొంత 1పణయకలహము కలిగినను 

తరువాత “పాలూను పంచదార కలిసియు: న్నట్టు” కలిసి పోయిరి. తెల్లవారి జాము 

ges వారు లేవనేలేదు. ఇడిచూచి హనుమంతుని బిలిచి “వేగమే భేరీలు 

వెయించు'మనిగ. అప్పుడు “భేరీ మృదంగములు భోరుకొల్పగనూ, అదిరిపడి 
లేచిరి అన్నదమ్మలు” కాని “భరతునిపైనుంచి పసుపు డాగూలు- సౌమితి 

లలాటమున కు౭కుమావొట్టూ- శృతుఘ్ను ని చెక్కిటా కాటుకా రేభా- ఆకుంకుమా 
ch 

బొట్టు ఆమరి' యుండెను. బుక్ళశో ంగుడు చూచి వెకి కి గించునేమోయని వారు Po 

నె 

పో ణో షి ఇ ఫ్ చిగ్గుపడి తుడుచుకొనిరి. ఇక్క_డ సంభ గళ్ళంగారము. నెంత సుని, తముగానో 
ల! ప్ర క్ 
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పోరాణీక గేయములు శ్ర | 005 

కసిదీరినట్టులేదు శ్రీకాము డవిసే ంద నిలబడీ “శిబి జాచి హమమన్న 

రమ్మని పిలిచే” క్ రామభ కునికి కో ము తగినవి అప్పు డాతడు “చామవిలుకా 

వలెను చేయిపై వాలె'ను. రామద చుడు “దేశి తిపె హనుమ; 

ముత్యాలహారమ్ము మెచ్చి మెడవమె'ను.. హారము వెస్ ఎకౌన్స హనుమంతుడు 

ఎప్పటివలె జానపదులకు పరమదై వతము. అంతదనుక కోత్రిచపే, నాన 

మనః పవృ తీ. రంగనాథరామాయణములో శ్రీరావచం, | దుడు ప. 

ఆంజనేయుని మరువలేదు. పొత్తున గూర్చుండ బెట్టుకొని భుజింవుమని కోరెను, 

రాము డొక్కు కబళ మె త్రగనే ఆంజనేయుడు “పబలమౌ భ కి as 

బె త్తి తలమీద నిడుకొని తనర నాడుచును, జెలగుచునో కపి శేఖరులార, 

రండు రాముని ' పళ్ళిరము పసాదంబు, దండిగా దొరక నందరకు 

నేడనుచు మునివృక్షమెక్కి యిమ్ములదాని దళము, లనువొందగా |చుంచి యా 
పఫాదమును'” కపినాయకులకు పంచినట్టున్నది. రంగనాథుని భ కాంజనేయుని 

జానపదులు కోతిగా చతించిరో, జానపదుల కోతిబత్తుని రంగనాథుడు 
సంస్కరించెనో తెలియదు, Na 

భాస్క-రరామాయణమందలి సుందరకొండము నంతయు పదముగా 

(వాసినది కాప గోపాలుడు. ఆనందగజపకి మహారాజును అతని భార్య 

వనకుమారీదేవిని పొగడుటచే విజయనగరవాసి యనియు ఆనందగజపతి 

సమకాలీనుడనియు తెలియనగును. రచయిత కొంత సంస్కారము గలవాడు, 

ఆంజనేయుడు లంకను (ప్రవేశించిన రాతి “శ్రీ రామకార్యములు సిద్ధిబొందుండునని 
ఆకాళమును పూసినట్టు” గనపడెను. “దేవతలు యె తినా దీపమన్నట్టుగా చీకట్టు 

తొలగింప చందు డుదయించె”నట, దీనికి మూలము, 

పావనికి సీత వెదకం 

గా విశ్వము గానిపింప ఘనతమ మడగన్ 

దేవత లె తిన దీపము 

కైవడి చందురుడు వెలిగె గగన తలమునన్ 1 క 

1. సుందరకాండము 689 (భాస్కర రామాయణము), 

8 



ఆట తలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

ఆంజనేయుడు తన విశ్వరూపమును సీతమ్మకు చూపించినప్పుడు “జల 

నిధులు కులగిరులు చాల [కిందాయె” “తారలును తలపువ్వులాయె” నట. దీనికి 

మూలను, 

జలనిధులు జానుదఘ్నం 

బులుగా కులగిరులు గజ్జ పొడవులుగా తా 

రలు తల పువ్వులుగా ది 

క్కులు కడవం బెరిగె కనకకుధరము భంగిన్ 2 

రామాంగుశీయకమును సీతకిచ్చి తిరిగివచ్చిన ఆంజనేయుడు రామునితో 
“చి తగించుము నీదు చిటికెనే లుంగరము,ఆదిలక్ష్మీ చేతి కమర కంకణ”మనెను. 
దీనికి మూలము, 

బాతిగ నిడ గై 9వేయక 

మై తోచెదు నాకు నాదు [పాణేపనకున్ 

చేతం బెట్టగ కంకణ 

మైతో కేయూర మెతొ అచ్చట చెపుమా.3 

లంకాపురవర్ణనము, రాక్షసన్రీల వర్ణనము, ఆంజనేయాదులు సు[గీవుని 
మధువనమున జేయు అల్లరులు అద్భుతముగా నున్నవి. 

ఉ తరరామాయణమునకు సంబంధించిన గాధను- అనగా చూలాలగు సీత 

వనవాసము, కుళలవ జననము, వాల్మీకి చెంత వారి విద్య, (శ్రీరామాశ్యమేధము, 
కుశలవయుద్ధము, సీతమ్మ భూ పవేశము మొదలగువాని _ వర్ణించుసట్టి పాటలు 
పెక్కు_లు, వేపూరి (బతుకమ్మ కుశలవపాట, కుళలా౫పకము, కుశలవుల 

యుద్ధము, కుళలవ కుచ్చల చర్మితము వంటివి దీర్చగేయములు. “చేపూరి 
బతుకమ్మ కుళలవ పాటి హనుమద్దాసుకృతము “మన్నేముగిరిధామా వలలో 
సపూరినగరేళా వలలో” యనుటచే వేపూరి ప్రాంతమున నున్న మన్నెముకొండ 
సారాముడు కృతిక ర్రకు ఆరాధ్యదై వతమని తెలియుచున్నది. ఈ రెండు 
i es LW పు wa 

వ, సుందరకాండము 808 (భాస్కర రామాయణను) 

లి, a 299 
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'గామములు పాలమూరు మండల ములోనివి బతుకమ్మ పండుగ సమయకున 

చేతులు తట్టుచు కాని కోంలు వేయువగాని పాడెకు కుశలవగాధ యిది కృతికర్త 

తెలంగాణమువాడు. చుప్ప రాతి విడిచిపెట్టి పోయిన రావణు) పటము కారణముగా 

రాముడు సీతాదేవి నడవులమ పంపించెను, వాల్మీకి యా శమమున సీతమ్మ 

పసవించి ఒకా కుళకుమారునే కనెను, వాల్మీకి మట్టీ బొ మ్ముతు (పాణముపోని 

లవుని నృజించుట ఇందుళో గల వింత. తక్కినదంతయు సాధారణమే. 

ఆశ్వ మేధ యజ్ఞపరిసమా ప్రి పివరకీ కథ సాగిపో యివది. 

పెద్దమజ్జపాశెము కాపుకస్తుబు" వూరి పాపవాజు జగ్గమ్మ దంపతుల 

తనయుడు 'రామచం దరాషా. దుందుభి శామసంవత్సర కా ర్రీక బహుళ దశమి 

నాటికి కుశలాయకమును పూర్తిచేసెు. ( దుందుభి 1862 ). ఈతడు 

రామాయణము, విది తరామాయణములశు చూవి ఈపదము |వాసెనట. కుశలవుల 

కథనే నోరు దిరుగనట్టివారు కుశలాయకం బందురట. పదగుంభనలు చేయ 

సమర్థుడయ్యును “కఠినము లుందితె కాపులకు తెలియదని, మరుగు లుంచుట 

మాని మాటలుంచె” నట. ్రీరామజననమునుండి రావణసంహారము వరకున్న 

కథను క్లుప్తముగా వర్ణించి పట్టాభిషేకమునుండి (శ్రీరాముడు వై కుంఠమునకు 
పోవువరకు దీర్భ ముగా వర్ణించినాడు. విచ్చితరామాయణమును చూచి [వాయుటచే 
కాబోలు దీనిలో నతి విచితములె న కథలున్నవి. శ కిభ దుని “ఆశ్చర్య 

చూడామణి" నాటకమున గూడ నిట్టి విచితములు గలవు. భ్రీరాముని మరల, 

వై కుంఠమునకు రప్పించుటక్రై దేవతలంద రాలోచనలు సల్పిరి. తత్సలితముగా 

సరస్యతి చాకితయె అయోధ్యలో భర్తతో తగవులాడుట, దాసివలన కలిగిన 

జనాపవాదమున రాముడు సీతాసాధ్వి నశవులకు పంపించుట దీర్చ ముగా వర్ణింప 

బడినది. వాల్మీకి జానకిని మిథిలానగర మునకు [పసవమునకై " కొనిపోవుచుండ 

నామె మధ్యేమార్గమున (ప్రసవించి కుశలవుల గనెను. వారు జనకునికడ చేరి 

యటనే యుండిరి. వాల్మీ కికూడ అద టనే యుండి కుమారులకు విద్యలు చెప్పెను, 

ఉ త్రరకాండ తప్ప తక్కిన రామాయణ మంతయు నాతడు వారికి చె ప్పెను. 

గురుదక్షిణకై భిక్షకు పోయెడువారా రాకుమారులు. తల్లి వారి ను తరచిక్కుకు 

పోవలదన్నను వారు పోయి ఆయోధ్యలో రామునికి రామాయణము వినిపించిరి. 

రామాదులు వారిని గుర్తించి అందరు కలిసి సీత చెంతకు వచ్చిరి. కాని యామె 
దుఃఖముతో భూ పవేళ మొనర్చి లజ్మీయె వై కుంఠము చేరెను, కౌసల్య, 

క 



సుమత, మన ్న గువా రగ దేవేశ మొనర్చిరి. కుశలవపట్టా భి షెకము చేసి 

శ క. శ్రీరాముడు సన్యాసము స్వీకరించి స్వర్గమునకు పోవుటకు 

ఇదు విధీషణాదులకు వరకు లొసగను. ఈ వరములు వింతగా నున్నవి. 

న. విష్ణువె, లక్ష్మణు డాదిశేషవై, భరతశ| తఘ్నులు శంఖచక్రములై రి, 

ఇద్ కు పముగా కు కుశలాయక మందలి కథ. అక్కడకగాడ వర్ణనములు [పబంధ 

ధోరణిలో నడచినవి.. 

“కుశలవుల యుద్ధము” [వాసినదెవరోకాని దాని చివరన “వరుసగ ఇది 

వాల్మీకిరామాయణము, తరపున వ్రాసెను ఈకవి తాను” అని చెప్పుకొనెనే 

కాని ఇందు విచి తమైన కల్పన లున్నవి. “కుశలవకుచ్చల చరిత” కును ఈ 

పాటకును చాలచోటుల పోలిక లుండుటయేకాక కొన్ని ఘట్టములందున్న 

వాక్యములుకూడ అటులనే యున్నవి, ఒక గ్రా లక్ష్మణునికి మాతమే కుళ లవులు 

రామపు[తులని తెలియును. తక్కినవారికి తెలియక యుద్ద మొనర్చిరి. లక్ష్మణుడు 

తొలుత కుమారులచెంతకు ఒంటరిగా పోయి రహన్య నంబాషణము చేసి 

తరువాత అందరివలె తానును పోరాడెను. కుశలవులు యుద్దమున నాంజనేయుని 

బంధించి ఆ కోతిని తల్లికి కానుకగా నిత్తురు. శ్రీరాముడు ఆంగదవిఖీషణాదులను 
కుశలవులకడకు యాగాశ్యమును విడువ రాయబార మంపును. విభీషణుడు 
కుశలవులతో (క్రీరాము డాదినారాయణుడన వారు లక్ష్మి యేదనిరి. అతడు 

“వాదిజాక్షు వక్షస్థలమందున ఆ వరలక్ష్మి వున్నదని పలికితే” వారు “లక్ష్మీని 

గనుక నివు చూపకుందువా- నీదే విరుదు గాదని రపుడు- నాడు లంకాపట్నము 

ట్టుటకై -రావణుతోడ కయ్యము చేసె. ఆయువు చెప్పి అన్నను జంపి. ఆతి 

వమా A 

జ 
b 

శంబులు బడితివి నీవు-నేడ యోధ్యపట్నము , గట్టించెదను, చూపించుర శ్రీలక్ష్మిస్” 

నిది. రాముడు కుశలవులతో యుద్దము చేయుటకు వై కుంఠమునుండి గరుడుని 

వించెను. కాని యా గరుడుడును కుశలవులకు భయపడి వాహనకార్యమునకు 

అంగీకరింపడు. రాము డేనుగు నెక్కి- యుద్ధము చేసెను. రామునికి కుశలవులకు 

జరిగిన సంవాదము చి|తముగా నున్నది. కములు వారితో “పట్టర బాలుర 
ణం తొడిగితి- తలచుకోర నీ దైవములను” ఆనగా వారు “తల్లినై న తలచి 

యెవ్కుటక తగినటువంటి తల్టులె కారు. ఆడవుల కంపిన ఆమ్మలు లేరు” 

అనియు, రాముడు వారి కౌర్యముచూచి, “ఎన్ని తపంబులు చేసికొందురో. ఎన ఎగ 

మికంటి తనయులు కల్గ” ననగా “తపములు జపములు చెయ్యగలేదు-పుత 

(1 టా! 

Cc] 



పరాణిక గేయములు ౧౧౭ 

సంనలేదు” అనియు దెప్పిపొడిచిరి. రాముడు యుద్ధమున :బహ్మ 

శంకర దేవేళ్యదులను తనకు సహాయులుగా రమ్మన వారి భార్యలు సరస్వతి, 

పార్వతి, శచీదేవులు వారి నాపివెచి తాము కుశలవుల పక్షమున నుండిరి. 

వారే రాయబారములు జరిపిరి. (్రీరామాదులు తమకు [మొక్కిననేగాని 

కుశలవులు యుద్ధము విరమింపమనిరి. పార్వతి వారికోర్కి చెల్లించుమని రాముని 

గోరెను. ఆతడీ కుజ్జల కెట్లు నమస్కరింతునాయని చేయునదీలేక హృదయమున 

గురువులను తండి నుంచుకొని ఆది సాకుగా వారికి నమస్కరించెను. “శరణు 

శరణు మాతండి దళరథరాజు పాదంబులకు కులగురువు వసిష్టులకు, శరణు 

శరణు మా కౌసల్య చరణారవిందములకు, శరణని చ[కధరుడే పలికే” నట, 
ఇది విజయనగర రాజులు తమ సింహాసనము పె ఖురాను; గంథము నుంచుకొని 

తురకలచే | మొక్కించుకొనిన కథవలె నున్నది. సీతారాములు కలిసిన తరువాత 

మరికొన్ని చితము లున్నవిగాని యవి యనౌచితీదోషదూ షితములు. 

'కుళలవ కుచ్చల చరిత్రము'అనుపాట కుశలవయుద్ధముమరియు కుళలవ 
కుచ్చల చరి, తయను పూర్వోదాహృతముల రెండింటి కలయిక, దీనియందు 

మరికొన్ని విలక్షణములగు కథలున్నవి. శ్రీరాముని ఊర్మిళ మొదలగు 

మరదం[డు సీత నడవికి పంపవలదని బతిమాలినప్పటి సంభాషణములు దెప్పి 

పొడుపులు అత్యద్భుత ముగా నున్నవి. సీతమ్మ కుశలవులకు రామాయణగాధ 

చెప్పునప్పుడు కై కేయీదశరథులను గూర్చిన వింతకథ నొకటి చెప్పెను. 
కైకకు దశరథు డేవిధముగా లోబడెనో చీమలు సంభాషించుకొన్న ఘట్టము 
చ్మితముగా నున్నది. కుశలవులతో శ్రీరాము డయోధ్య చేరుకొని కౌసల్యాది 
అంతఃపురవాసు లందరను వారివారికిగల కోరు. లడుగును. తబ్దులు తమ్ములు 

మరదర్శడు బంధువులు హితులు వారివారి ఇష్టానుసార ముగా కోర్కులు 

తెలిపిరి. అంజనేయుడు తన కోరిక నిట్టు తెలిపెను. “సిరితోగూడ మిమ్ముల 
మోయుట-కెక్కువ గోరనన్నా నేని. ఇది యాతని భక్తికి తార్భాణము. 

సీతను బుషికాంతలు '“నిగమాదీశుడు నీ చింతాల దెగజిమ్మగలడూ, మగువా 

నీవీ ఘనమృగమూల నడుమ వగవాగ పనియేమొ అగుపడదయ్యె” ననిరి, 
ఇందులోనున్న సీతారాముల జోలపాటలో “రహి పాటి పార్థసారథీ దాసునకునూ 

నుహిభసంపదల సమ్మతి నిచ్చు రామా” యని కలదు, 
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తిరునగరు అనంతదాసుని “రామనాటకము” లో నిగమాదీశుడను 
మకుటముగల పాటలున్న వి. కనుక నీ పాట కుశలవ కుచ్చల చరి తమున 

పక్షీ ప్ర పముగా చేరియుండును. ఇక రహిపాటి పార్థసారథి లాలిపొట, ఈ 

పాటయే వెస్టువార్డు కం పెనీవారు |పకటించిన“నూతన “సేడుక పెండి పాటలలో 

నున్నది. కనుక 'నిదియను (పక్షి ప పమేయని భావించవలెను. కుళలవ ప్ర 

నడబిన వరుసయందున్న వికాక తక్కినవన్నియు దీనిలో చేరిన (పకి ప్రములు, 

పసగాడ సన్యాసి యనునాతడు రావణునిక న్న పదిరెట్లు బలకాలియగు 

మరియొక రాక్షసుని కథ |వాసెను. దళకంఠుని ధాటికే సమ స్తలోకములు 

దద్దరిల్ల సీ యాం! ధజానపదక వి శతకంఠుని పేరుతో నొక “ శతకంఠ 

రామాయణము రచించెను. ఈ కథను తొలుత కల్పించిన వాల్మీకి యెవరో 

తెలియదు, వసిష్టోతర రామాయణమున సీ గాధ కలదు. బెంగాలీ రామాయణము 

లందును సీతావిజ నుమను పేర శతకంఠరామాయణగాథ లున్న వందురు. తెలుగులో 

శతక ంఠరామాయణమను యక్షగానములును, ద్విపదలును |పబంధములును కూడ 

కవు. పందొమ్మిదవ శతాబ్ద ము మధ్య భాగమందుండిన పరశురామపంతుల 

అనంతరామ పండితుకు సీతావిజ యచంపువను పేరుతో శతకంఠరామా యణమును 

సంస్క్యూతమునో రచించెను. దళకంఠుని జంపిన రామునిపై పగదీర్చుకొన 
నీశతకంఠకుడు తపమొశర్చి _బహ్మచే వరముల బొరీదెను. కాని “నిస్సార బుద్ధి చే 

నెలతచే చావు, తను బొందకుండంగ తానడుగడాయె'ను. దీనికి కారణ 

మాతడు కణ్బుని పెంపుడు కూతురును బలిమిని చెరపట్టి స్రీచే మృతుడవాదువని 

కణ్బునిచే శ "స్ప్రడసు. శతకంఠుని కల్లి చిత్రగంధి. ఆమె కొడుకునకు 
బుద్ధులు య వాడు వినడయ్యెను. సపసాగరముల కవ్వల నున్న 

సకాపలంక వాని పట్టణము. మునీం[దులు వాని ఘోరచర్యలు కాము కెరిగించి 

మారణ రహ స్యముకు చెప్పిరి. శ్రీరామునికి విభీషణుని రాక్షసబలము, 

స్నుగీవుని వానర స్ట. తోడయ్యెను, ఆదిశ క్రి సీతమ్మ యుద్ధ ము చేయ 

బయలు దేరెను.ఆంజనేయుడు విశ్వరూపము ధరించి సమ ససెన్యముల మోసికొని 

వార్థుము దాకెను. రామశతకంఠులకు జరిగిన యుద్ధము రామరావణయుద్ధముకన్న 

గొప్పది. కాని శతకంఠుడు చివరకు సీతాదేవిచే నిహతుడగును, పాలివాడగు 
విఖీషణుడే వాని కగ్నిసంస్కార మొనర్చి యచ్చటనే ““సరయూనదియందు 
స్నానములు జేసోనట, స _పప్రనము దము లేమైపోయిననో కొని సరయూనది 

గా 

ని ర్ట 
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పత్యక్ష మైనది. రాముడు శతకంఠుని కుమారుడు నీలకేతునికి పట్టాభి షేక 

మొన వ న్యముగా తిరిగిపోయెను. రచయిత కొంత చదువుకొన న్న వాడు 

కనుక పూర్యకవుళ ఛాయలు కనబడుచున్న వి. ఆంజనేయుడు విశ్వరూపము 

ధరించునపుడు భాగవతమందలి వామనమూర్తి విజృంభణమును, సీతయుద్ధము 

సత్యభామానరకాసురయుద్ధ మును జ్జ పికి దెచ్చును. ఇట్టి విచితములతో కూడిన 

శతకంఠరామాయణము వంటివి, (పజావాజ్మయమున నెన్నియో కలవు. 

ఈ యభూతకల్పనలు ఆదిమానవుని పామరత్వము అనంతమైన |పకృతియెడ 

వానికిగల మనోభి పాయములను సూచించు. 

ఇక కేవలము సీతమ్మ నాధారముగా చేసికొని పెరిగిపోయిన పాటలను 

చర్చింత ము. ఈ పాటలందు కొన్ని రామాయణమునకు సంబంధించినవి కాని 

యధిక భాగము వన యిండ్లలో జరుగు సంఘటనములే సీతమ్మ కంటగట్టబడిన వి: 

ఇట్టి పాటలను సాంఘికములు లేదా , ఎహజీవనమునకు సంబంధించిన పాటలలో 

చేగ్చి యటనే విమర్శింపవగును. (పస్తుతము కొలదియో గొప్పయో రామాయణముతో 
సంబంధముగలవాని నొండు రెండు పేర్కొందును. 

'సీతాకలా్యాణము'పాట నెవరు [వాసిరో తెలియదు. జనకునింట సీతమ్మ 
ఆడుచు పాడుచు నొకనా డటనున్న శివధనువు నె త్తెను అది చూచిన జనకుడు 
శివధనువునె తి వంచెడువారకే కూతురు నిత్తునని చాటించెను.  తక్కి నకథ 
యంతయును సాధారణమైనదే. ఈడేరిన సీతమ్మ నిటుల వర్ణింపనై నది. 

© 
"పండువెన్నెల మించు యాపణతిమోము, 

గండుమీనులటోలు కలికి క న్నులవి 

తోరంపు బొమ్మలది తోయజగంది, 

కీరపలుకులవాల కువలాయతాక్షి 

1. “Such Myths have their Source in the attempt ofthe human 

mind, in a primitive and unscientific age, to explain the Various 

forces and phenomena of Nature with which man is confronted. 

They present in fact the conjectural sciencet of of primitiv mental 

condition.” 0610 Mythology By A, Macdongell P, |, 



౧౨౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత నము 

తిలపుష్పములబోలు తీరునాసికము, 

తళుకుటద్దము మించు తరుణి చెక్కిళ్లు 
పగడంవుచాయల పణతి పెదవృలవి 

తగు ముత్యములబోలు తరుణి దంతములు 

నునుపు శంఖముబోలు నళినాక్ని గళము, 

తొలకరితీగె యా తోయజగంధి 

అరటిబోదెల మించు అతివ పెందొడలు, 

కరిదంత ములబోలు కలికి పిక్కలది 

మదగజగమనంబు మగువ నడకలది, 

కొదమ తాబేల్వంటి కుదురు నడకలది” 

ఈ వర్ణనము |పబంధమార్గ్లముకకు దగ్గరగా నున్నది. పిక్కలను సాధారణముగా 

వరిపొట్టలతో బోల్చుట వాడుక కాని దీనిలో ఏకుగు దంతములతో పోల్చుట 
జరిగినది, [కొ త్రో యుపమానము. 

యీ సీతాదేవి యానవాలిన్తుఫాట చాలమనోహర మైనది. సీతాన్వేషణమునకు 

బయలుదేరు హనుమంతుడు శ్రీరామచం,దుని తాను సీత నెటు లానవాలు 

పబట్టవలెనో చెప్పుమని యకిగెకు. శ్రీరాముకు సీతాదేవి యందచంవములకు 

కొన్నింటిని జ్ఞచెప్పెను. అటులనే తమ దాంపత్యజీవితమున గడచిన కొన్ని మధుర 

సన్ని వేశములనుకూడ చెప్పెను, ఇవి యన్నియు కలసి సీతాదేవి యానవాళ్ళను 
పాట యయ్మెను. ఆంజనేయుడు లంకకు పోయి సీతకు రామముదిక నిచ్చి తిరిగి 
శ్రీరామునకు వా ర్రదెచ్చు పర్యంత మీపాటలో నున్న విషయము. దీనిలో 
గ్రీరామచందుడు సీతాదేవి సౌందర్యమును వర్ణించి చెప్పిన ఘట్టము జానపద 

వాజ్మయమునకేకాదు సక ల పపంచశిష్టవాజ్మ యమునకు తలమానికము. ఇందులో, 

తుచ్చమైనట్టి అంగాంగవర్ణనముగాని బాహిరసొందర్యముగాని అవేలముగా 

వర్ణింపబడలేదు. సీతమ్మ “శలఅంటు ఆడకే ఆడినట్టుండు, పచ్చిపసు పలద కే 

అలదినట్టుండు, పెట్టక కాటుక పెట్టినట్టుండు,, దిద్దక తిలకమ్ము దిద్దినట్లుండు, 

అలదక పరిమళ మలదినట్టుండు, మసిపాతగట్టిన మాణిక్యంవలెను, శ్రీతకాలము 
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నాటి ఉదకమ్మువలను, పాడ్యమి జదివిన వేదమ్మువలెను,! పరమసతి _పభావ 

మెల జెడియుండు” నట. ఒకనాడు సీతమ్మ అలంకరించుకొని “అద్దములోపల 

అతివ తనరూపు, ఆందులో జూచి కురు లంకించి ముడువ, ఈ ఆద్దమూలోను 

ఈ రూపుతోను, ఇంత చక్కని దేవి ఇది ఎవ్వరనుచు” తానే (భమపడి (శ్రీరాము 

డింకెవరో శ్రీని తెచ్చి పెట్టుకొనెనని భావించి “ఏకపత్నీ |వతుడవని ఇచ్చె మాతండి 

ఏకపత్నీ వతుడవని ఎకుగుదు మేము, ఇట్టి మాయల సతిని పిలిపించదగునా” 

యనెను. రాముడది (గహించి ఆమె మౌగ్ధ్యమునకు నవ్వుకొని సీతతో పతిలేని 

సతిజూచి అట్లనుకొంటివేగాని ఆమె పతిని కూడ పిలిపించెదను చూడుమని తాను 

సీతమ్మ [పకగ్రాన నిలబడెను. ఆద్దములో నిరువుకి బింబము లగుపడ సీతమ్మ 

వారెవరని (పశ్నించెను. రాముడు వారు సీతారాములనెను. ఈ ముగ్ధభావన వారి 

జీవితమందలి మధరసన్ని వేశము, ఇట్టి వెన్నియో ఈపాటలోనున్న వి. ఇంకొకటి, 

ఒకనాడు చి తకూటసమీపమున స్నానము చేయుటకై “పచ్చిపసు పలదుకొని 

పద్యాయతాక్షి, కొలని దగ్గర కెళ్తె గోవిందుదేవి”. కాని కొలనులో దిగుపరికి 

“మింటచందుడు వచ్చి ధరణి నున్నాడు, కొలసులో తుమ్మెవలు ఆడుచున్నావి. ” 

సీత తిరిగిపోయి రామునితో చెప్పి చందుని తుమ్మెదల నటుడి పారదోలిననే 
కాని తన స్నానమునకు వీలుకాదనెను. రాముడామె వెంబడి కోలను సమీపించెను. 
కొలనులో నామె యిదిగో చందుడు, ఇవిగో తుమ్మెదలని చూపించెను. శ్రీరాముడు 

నవ్వి ఇతడు చం; దుడు కాడు నీముఖము, ఇవి తుమ్మెదలు కావు సీకురు లనెను. 

సీత సిగ్గపడెను. అతిశయో క్రి యైనను ఎంతసుందరముగా నున్నదీ 

సన్నివేశము, ఇటులనే రాము డాంజనేయునికి కాకాసుర వృత్తాంతమును ట్లైప్పైను. 
ఆత్రియాశమమున ఆననూయ సీతమ్మకు కానుకగా “పాయని శృంగారం 

మాయని మడత, కందనీ భూషణములు కాంత తానిచ్చి"న సంగతికూడ ఒక 

ఆనవాలుగా చెప్పెను. అరణ్య వాసమున సీతమ్మ కీ మహాపతి వత యిచ్చిన 

భూషణములే కాపైనవి. వినువారిని భావాంబరవీధిని విహరింపణే యు నిట్టివి శేషము 
లీపాటలో ఇంకను కలవు. తమిళ మందలి పెరియాళ్ళార్ (విష్ణుచిత్తుడు) రచించిన 

l, సాశుకృ త్వెవ తన్వంగీ తద్వియోగాచ్చ కర్మితా, 

(పతిపత్చాఠశీలస్య విద్యేవ తనుతాం గతా. 

వాల్మీకిరావాయణము, సుందరకాండను 590- శిర, . 



భకి గీతములందును శ్రీరాముడు తనకు చెప్పిన విషయములను ఆంజనేయుడు 

ఆనవాలుగా సీతమ్మకు వినిపించినట్టున్నది. 

“కోవెల రాయబారమ'ను పాటలో లంకయం దళోక వనముననున్న సీత 

ఒక వెన్నెలరాతీ శ్రీకామవిరహమున తపించుచు కోయిలతో శ్రీరామునికి తన 
దీనావస్థ నెరిగించి తో డ్రెమ్మని బతీమాలు గాధ గలము, 

“మెడది హారంబిసు కో వెలారో 

[పాణేవ దో డెమ్ము కోవెలారో 

పక్షిజేసిన పనులు కోవెలారో 

ఉపకారములు ఉండు కో వెలారో” యని బతిమాలును. . 

“సీతమ్మ అగ్ని ప్రవేశము” పాటలో మారీచుడు మాయామృగమె 
వచ్చుటనుండి శ్రీరామపట్టాభిషేకము వరకుగల గాధ వర్ణితము రావణ 

వధానంతరము రాముడు లక్ష్మణునితో ''కుక్కముట్టిన కుండ కొరగాదు సుమ్మి” 
యని సీతమ్మను విడిచియే అయోధ్యకు పయనమయ్యెను. సీతమ్మ “భూదేవి 

పుత్రికను శ్రీరాము సతినంచు” ఆనలు పెట్టి రథము నాపి'పడతిగా గొని యిట్లు 

బలుకంగ దగున, పకులలోనయినవృక్షములనై న,పళుమృగంబులనై న పుట్టలేనై తీ 

తప్పున్న శిక్షింప ధాతవే సీవీ అని బతిమాలెను. సీత అగ్ని | పవేశ మొనర్చినను 

రాముడ్యున్తీలు “అగ్నిమంతంబున అగ్ని బట్టేరు, వేడివస్తువు లెల్ల పట్టిచూచేరు” 

అని సీతమ్మను నమ్మడు. శ్రీలు వంటలు చేయుటవలన కలిగిన దోషమిది. 

దేవతలు (ప్రత్యక్షమై సీత నిర్జోషియని చెప్పిరి. శ్రీరాము డయోధ్య చేరుకొనెను. 
్రీరామపట్టాభి షేకసమయమున “వాయుదేవుడు వచ్చి వసుంధర నూడ్చె. వరుణ 

దేవుడు వచ్చి వాకిండ్లు దడపె, దేవకన్యలు వచ్చి “దేదీహ్యముగను, ముత్యాల 
ముగ్గులు ముదముతో బెట్టి''రట, జానపదులకిట్టి యద్భుతవిషయములందు 

అభిమానము హెచ్చు. 

ఇక నేను సేకరించినవానిలో ఒక్క రామాయణగేయమును పేర్కొని 
ఇంళటితో సీ రామా యణసంబంధగే మముల ప్రసక్తి చాలింతును ఈ గేయము 



హౌ రాణిక గేయములు ౧.౨౩ 

శీర 'మాయలేడిపాటి!, పర్ణశాలలో సీతారామలక్మణులుండగామాయాషృుగము 

వచ్చుట, దాని జూచి సీతమ్మ రామునితో నా లేడిని పట్టి తెమ్మనుట, మాయా 

మృగము పరుగె తి రాముని మోసగించుట, లక్ష్మణు డన్నను వెదక బోవ రావణుడు 

సీత నపహరించుట ఇందలి కథ, 

మాయలేడి పాట 

రామయ్య గట్టించే కోలు-రత్నాలా మేడ కోలు 

సీతమ్మ గట్టించే ఖ్ 

సిరిపర్న సోలాలా ,, 

సితారి ముగ్గపెనా ,, 

రత్నాల కమ్మడి పైనా ,, 

రాలు మల్లెల పెనా గా 

వాలు చిలుకల పైనా fi 

j రామయ్య సీతమ్మా క 

(ఆడుచునాడుచు) ఆడుతాడుత వచ్చే ,, 

మాయలేడికై నా స 

అటుజూడు రామయ్యా,, 

పిల్పలేడీకై నా వ 

(చేరెడు-చేటెడు) చేరాడు చేటాడు ,, 
మంచిలేడీ గాదు స 

మాయలేడీ గాదు ,, 

-సిరిపరినాసోలా , (చిరు పర్గశాల) 
-సిత్తారీ ముగ్గు ,, (చి తపు) 

రత్నాల కమ్మడీ ,, (కంబళి) 

రాలు మల్లేలూ ల 

=వాలు చిలుకాలు ,, 

-వారిద్దారయ్యా ఫ్ 
(a) 

_ఎజూద మాడంగా ,, 

-అది మాయలేడి ,, 

మడి మే లందమ్మూ,, (మడమ, 

-ఆటు జూడావయ్యా,, 

-పిక్క- లందమ్మూ,, 

-చెవ్వు లుండంగా ,. 

మాయలేడీ సీత ,, 

=మంచీ లేడయ్యా వ్ల 

1. నల్టగొండ మండలమున నకిరెకల్లు గ్రామములో పోలీసు అధికారుల 

సహాయముతో సేకరించిన పాటలం దిచియొకటి. పాడినవారా 
(గామమువారు కారు. వారిది కేతెపల్లి నల్చగొండ తాలూకా, వృ తి క ధైకోత. 
18-4-1958 రాతి 9 గంటలకు వారితో నకిరెకల్లు పోలీసుస్టేషను 
వెనుక కోలాటము వేయిందితిని. కోలాటములో మధ్యననుండి పాటలు 

చెప్పినవాడు కోడెరెక్క_ దైర్నప్ప. కోలలు వేసినవారు చింతపల్లి 

అంతయ్య, చప్పిడి వీరయ్య, గండిమళ్ఞి జయ్యన్న మున్నగువారు, 



౧౨౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

ఆలేడి నెయ్యందీ , -రాము డుండేమీ ,. 

ఆలేడి చర్మంబు , =రవికే గావలెనూ ,, 

(తాపిన) ముత్యాలు దాపిన్నా ,, -రవికే లుండంగా ,, 
పగుడాలు దాపిన్నా ,, _రవికే లుండంగా ,, 

వట్టితోలుకు నువ్వూ ,, -వలనినవా సీతా ,, (వలచు) 

పచ్చితో లుకు నువ్లూ,, _బమిసినావా సీతా ,, ((భమయు) 
_ 

సీముఖం చూచేనా ,, -ఓ నీతిపరుడా ,, 

రాముడెంత చెప్పినను సీత వినదు. చివరకు రాముడు లేడిని పట్ట 
సంసిద్ధడయ్యెను. 

(వడివేసి)  కుడిమీసం ఓడేసి క్రోలు- గుడ్జెజ్టా జేసి కోలు 
ఎడమ్మీసం ఓడేసీ ,, - ఎన్నెక్టా జేసీ క 
విల్లునమ్ముల హోదీ ,,- వీపున వేసిండూ ,, 

సందెడమ్ముల కట్టా 3 = సంకన బెట్టిండూ ల 

వంపున రామయ్యా ,,- మిట్టన ఆ లేడీ | 

ఆలేడి లేసిందీ 9 = రెండు వోజనంలూ 1: (యోజనము ) 

రామయ్య లేసిండూ ,, - ఒక్క వోజనమూ ,, 
ఆలేడి లేసిందీ 1, = మూడు వోజనంలూ ,, 

రామయ్య లేసిండూ ,, - రెండూ వోజనంలూ ,, 

ఈవిధముగా నా మాయలేడి రాముని ఎనిమిది  యోజనములవరకు 

తీసికొనిపోయెను. 

ఏడు పొలిమెరలై నా కోలు- ఎల్లా దాటిండూ కోలు 

తలమీంచి తంగెళ్టు +, = ఠా దూకుకుంటూ క్ 

పాయెనె రామన్నా  ,, - లేడీ జాడానా న 

అంతాటింతట బోయి ,, - నీలా గుండంలా ia 

నీలాగుండం మీదా ,, - నిలబాడి సూసే i 
పుట్టసాటున లేడ్తీ 1» - హూని మెయ్యంగా 1 
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ర్తట కీలుగు జానపద గేయసాహీత్యీవ్పు 

అయోధ్యపట్నయు ,, - పాడుబడ్డా దే + 

అక్కడ కథలన్నీ - ,, - ఆలాగున వుండే 3 

ఇక రావణుని పవేశము సీతాపహరణము జరిగిగ భాగము వేరు. నేనీపాట 

నింతవర కే వాసికొంటిని. ఇది సిసలై న జానపదగే యము. భాష, భావము, నడక 

కల్పన మున్నగునవి యన్నియు జానపదవాసన వెలార్చుచున్నవి. క్రీ తూమాటి 

దొణప్పగా రుదాహరించిన రాయలసీమ పాటలలోని ''సీతమశుచెజ' '*క్సను ఈ 

పాటకును కొన్ని పోలికలున్న వి. 

“చేనిపంచ బీడు ఎవ్వరిది మరిదీ 

చేనిపంచన వీడు చేనోడిదే వొదినా 

అన్న జస్తే భార్య ఎవ్వరిదీ మరిదీ 

ఏమి మాటాడితివి ఎజ్జి మాతల్రీ” యన్నపాట 

“అ్రరామరామ వినవే యను పాదాదిపాదాంతనియమములతో నున్నది. 

రామాయణసంబంధగేయముల (పస క్తి నింతటితో విరమింతును. 

భారత సంబంధములు 

రామాయణము తరువాత భారతీయులకు భారతభాగవతగాధలు పీతి 

పాతములు, పాండవుల ధర్మనిరతి, కౌరవుల దుశ్శేష్టితములు, (శ్రీకృష్ణుని 

ధర్మపకపాతము, శిష్ణజనపరిపాలనము, భారతీయు లందరకును పరిచితములు. 

ఆయాగాధల |పభావము మన జీవితములందు మనకు తెలియనంత గాఢముగా 

నచ్చుపడిపోయినది. ధృతరాష్ట్రుని గుడ్డితనము, భీమ్మని _పతిజ్ఞ, దోణాచార్యుని 
విలువిద్య, - శిష్యవాత్సల్యము, దుర్యోధనదుళ్ళాసనుల మాత్సర్యము, కర్ణుని 

వదాన్యత- రాజభ క్రి, విదుర నీతి, శకుని మాయోపాయములు, (శకున గీసిగాడు) 

ధర్మరాజు ధర్మదీక్ష, భీముని బలము, అర్జనని వికమము, నకులసహదేవుల 

సోదరభ క్రి, అభిమన్యుని పర్మాకమము, ఘటోత్కచుని మాయలు, ,దౌపవి 
భంగపాటులు, గొంతెమ్మ (కుంతి)కోరికలు, ఉ_త్రర _పజ్ఞలు, నలథీమపొకములు, 

యచ్యపశ్నలు, కావలసినది గంధర్వులే తీర్చుటలు, ఏకలవ్య శు శూవ, 

శల్యసారథ్యము, (మొండి శిఖండి) శిఖండి మొండితనము వంటివి తెలుగువారికి 
Ca 

* ఆంధ్ర యూనివర్సిటి కాలేజి పత్రిక ౪౦1, 18, 



పౌరాణిక గేయములు గింత 

గారెలకిన్న పీతిపా[త్రములు. “వింటి భారతము వినవలె తింటే గారెలే తినవలె” 

అనుమాట ఇందుకే వచ్చినది కాబోలు. భారతములోని కొన్నికొన్ని ఘట్టములును, 

కొన్ని పర్వములును కాకక గేయములుగా మలచుకొనిరి. రామాయణ మునకు 

చిలువలుపలువలు లేచినటులే భారతకథలకును కొమ్ములు మొలచి చితభారతము 

లె నవి.. నలచరి[త, దేవయాని చరి తము, సుభద కల, సుభ దాకల్యాణము, 

సుభ|ద సారె, ధర్మరాజు జూదము, [దౌపది వల్వలు, పండుపాట, విరాట 

పర్యాంతర్గత కీచక వధ, విరాటపర్యము (పదము), విరాటపర్వము (జంగంకథ): 

పద్మవ్యూహము, విశ్వరూపము, భగవద్గీత కథాగితము, సావి|తి (బతుకమ్మ) 

పాట, శశిరేఖా పరిణయం, శశిరేఖా పరిణయం (_బకుకమ్మ పాట), శశిరేఖ 

పెండిపాట, గయోపాఖ్యానం (జంగం కథ), పరాశరమత్స్యగంధీసంవాదము 

వంటివి జానపదుల నోళ్ళయందు [(బకికియున్న భారతకథలు. “అయ్యగారి 

కూర్మనాథుని విరాట, కర్ణ, శల్య,పర్వములు, చందగిరి కాతయ్య ఉ తరదక్షిణ 

భల పెద్ద "సదములు!. ఈ పాటలందున్న కొన్ని విశేషములను 

క్లుపముగా పేరొ) గందును. 

'నలచరిత-పదము' |వాసినది తోలేటి సీతారామయ్య భీమసింగి (గామ 
వా సవ్యుడు; పూసపాటి విజయరామ గజపతి మహారాజకనూజుడగు ఆనంద 

గజపతికి సమకాలీనుడు. కృతిభ ర్త భీమసింగిలో వెలసిన గోపాలకృష్ణుడు. వై శాఖ 
పురవాసి కలగర్షి వెంకటరామయ్య కృతిక ర్తతో “భూసురో త్తమ నీవు పూర్వంబు 

శశిరేఖ, పరిణయ. [కమ మెల్ల పదము గావించి, (పచురంబుగా బేసి (పఖథ్యాతి 

గాంచికీవి, వలనొప్పగా నిపుడు నలుని చరితంబు, మృదుతరంబుగ సీవు 

పదముగా రచియింపు” మని కోరగా “పామరజనంబులకు బహుసులభమునను, 

వ ర్రించుటకు పము వరుసరీతి రచింప” దొరకొనెను. ఈతడు దేవతావందనము 

కవిస్తుతితోపాటు నవ గహస్తో తముకూడ చేసినాడు. ఇది వింతయే. _ఈ కవి. 

భారతమందలి. కథను _మరియు శ్రీనాథుని నె నై షధకావ్యక థను కావని 

చూచినట్టున్న ది. క్ర థారంభము భారతమందువలెనే ధర శ్రడొని (పళ మునకు 

సమాధానముగా బృహదశళ్యు డీక థను చెప్పినట్టున్నది. జానపదగేయములం దిది 
[పొఢరచనగా చెప్పుకొనవచ్చును. ఏలయన ఆచ్చటచ్చట శబ్దాలంకారములు 

1. శ్రీ శ్రీవాద గోపాలకృష్ణమూర్తి, “దేశి సారస్యతవిభూతి' - కిన్నెర 
సెంజరు 19535, 





వొరాణిక గేయములు టక 

“దేవయాని చరితమును జంగంకథగా సస వెంకటసు బృరాయగు ప్త, 

తన సహపాఠియగు వెంక బటకృష్టయ్య (కమ్మదొర) (వ సోత్సాహమున (వా సెనట. 

మల్లి కార్డు నస్వామి క ఎతిభ ర్త, ఈపదము నన న్నయభారత మునకు అనుకరణమని 

చెప్పవచ్చును. క్రొ కాన్ని చోట్ల భారతమందలి మాటకే యుద్ధరింపబడినది. దేవయాని 

తన్ను పరిణయ మాడుమని యమాకిని గోర నాతడు పురుషుడు త 

నెక్కువ కులపు స్రీని వి వాహమాడుట విజ్ఞానేశ్వరీ యాది గంథ ములు నిషేధించు 

చున్నవని చెప్పెను. భారతము ననుసరింపనిది ఈమొక్క_ కల్పనను మాతమే. 

భారతము నీతడెంతగా ననుకరించెనో చూడుడు, 

క. చను వొంకగ( (బాణాత్యయ 

మున సర్వధనాపహరణమున వధగా వ 

చ్చిన వి పార్థమున వధూ 

జనసంగమమున వివాహసమయములందున్ 

వ. ఈయెనింబి యందు నసత్యదోషంబు లేదని]. 

దీనికి పదక ర, 

“చను బొంకగ (_బాణవ్యయమందున ధనహరణంబునను 

వధగా వచ్చిన విపార్థంబున వె వాహిక వేళ 

మొదవాశనయానంబుల నై దిట నొదవదు దోషంబు” ఆని (వాసినాడు 

క, బుతుమతియె పు తార్థము, పతిగోరిన భార్యయందు [బతికూలుండై 

బుతువును విఫలము సేసిన,నతనికి మతి | భూణహత్యయగునం|డు బుధుల్ 2 

అను పద్యమునకు పదక ర్ర 

“బుతుమతియె పుతార్థము సత్సతి పతిని గోరినపుడు 

(పతికూలుండై బుతుఫలత్వము కతి యొనర్చినట్టి 

యతనికి తప్పదు భూణహత్యయని యవని బుధులు జెప్ప” ఆని 

(వాసినాడు. కథ (పసిద్ధమైనదే కనుక నిట (వాయుటలేదు. 

1. భారతము, ఆది పర్వము తృతీయాశ్యాస ము 178.179 

2. భారతము, ఆదిపర్వము తృతీయాళ్వాసము 188. 
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me తలుగు జానపద గేయసాహీత్యష్పు 

తెలిసినంతవరకు తాళ్ళపాక తీమ్మక్క తొలి తెలుగు కవయిత్రి, 

పదక వితాపితామహుడని పసిద్ధిగన్న తాళ్ల పాక అన్నమాచార్యుల అర్థాంగి, 

అన. మాచార్ములవారు కీ శ. 146050- 1508 నడిమి కాలమున కం, 

అన్నమయ సంకీ చ్రనల రేకుల“ పె కః స్వస్తి సిశ్రీ విజయాభ్యుదయ శాలివాహన 

శకవరుషంబులు ౧౩౪౬ ఆగు నేటి [కోధి సంవత్సర మందు తాళ్ళపాక 

అన్నమాచార్యులు అవతరించిన పదారు యేండ్లకు” అని యున్నది. శేక,౧౩౪౬- 

౬ = ౧౩౩౦ అనగా ౧౩౩౦. ౭౮ = కీ.శ. ౧౪౦౮ యగును. శాసనకాలము 

౧౪౦౨౪ అనగా Sau 'కీ.ళ.౧౫౦౨ వరకును ఆయన సంకీ ర్రనలు 

రచించుచునే యుండెను. తిమ్మక గ్రా శ్రీజనోపయు క మగునట్టుగా “సుభ దా 

కలాకిణ'మను పాటను స్త వలో (వాసెను. తిమ్మక్క చక్కని శయ్యలో 

కోమలరచన చేయగల సమర్థురాలు. కథ మొ తముమీద శృంగారర సోచిత ముగా 

నడచినది. గుజిలీ పతులలో చాలతప్పులున్న వి. “వెలయ కృష్ణుని పేర విఖాత్యిగాను, 
ప్రబల పార్థనిశే పేర ఆంకితంబుగను, వళకవి తాళ్ళపాక తిమప్పు, చెప్పెను 

దిషకథ జగతిలోప లను' అని ౧౯౧౦ లో కాకినాడ కమలాము[దాక్షరశాలవారు 

ఆచ్చువేసిరి. కాని కీ, శే. శ్రీ వేటూరి _పభాకరళాన్త్రిగా రొక పాత తాళష్యత 
గంథము సంపాదించి పరిష్యూరించి | పకటించినారు. దీనిలో'అవనిలో కాళ్ళపా- 

య్యగారి, తరుణి తిమ్మ క్ర చెప్పె తాను సుభ[ద, కల్యాణము పాట 

నుంచి తేటి యని కలదు. గజిలీ పతి ప్రీలనోళ్ళ (పచారమున నున్నటులే 

దీర ర ములతో తప్పులతో ఛండోవంగములతో న్నది. ను 

సజిరివతిలో. కథ 

యగ. 

x లేగ 
2 (0 
న్ క్ట హ్ (న్స 

ప 
రో 

bg 

రిష్కుత మైన పతిలో చాల మార్పులు కలిగినవి, శ 

గ్ 
చో త్ో 

పరిషత పతియందువలె సుభదార్జునుల శోభనమువరకు గాక యభిమను 
జననమువరకు సాగినది. ఈ విషయము లెట్టున్నను పాట ఒకటియే యనియు 
రచమయు!తి తాళ్ళపాక తిమ్స శ్రకఠాయే యనియు భాపింపవచున ప్రులనోళ 

' పదారమందున్న గేయములో మార్పులు కూర్పులు సంభవమే కనుక గృజిలీ " 

(పతులందు వహొలాతిశాయి విషయములు కొన్ని గలవు. చేమకూర వెంక కటరాజీ 
కుడనును sa వా చియుండును.విజయవిలాసమునం  దక్కడక్కడ సుభ దాక ల్యాణపు 

వి*'ఈపాట భారతకథారచనము నధికముగా ననువ వ చున్న డి 2 

తొలి 

Bis రాజమ్మ. 

శ్రీ వేటూరి |పభాకరకాన్ర్ర, సుభ[దా కలా 
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సుభద అర్జుని నిట్టు వర్ణించెను. “చిగురొప్పు చందికా చెలగు భాద లు, 

కర్పూర నెలవాలుగడ్డమ్మువాడు, వెన్నున మచ్చగల పిభవనము వాడు, వెనున 

పదివేలు వెస డాగవచ్చు' (గుజిల్నీపకి). 

పిలిచెను. 'అమ్మ రా ముద్దులగుమ్మ రా వగ, కొమ్మ రా సవక ంపువె 

ముత్యాలసరమ రా ముద్దరాలా రాచి త్తజు జాణపూ చెలియ రావమ్మా, చిలుకల 

కొరికి రా కృంగారకన్య, తొలకరిమెరుప రా తోయజగంది, పండువెన్నెల రావె 

భాగీ ర్తి రావె, గండుకోవెల రావె కమలాక్షి రావె, మచ్చెకంటీ రావె మాధవి రావె 

అమృతంపుతెప్ప రా అరవిరిమొగ్గ, బంగారుపెట్టి రా భాగ్యాలభరణి' ( పరిష్కృ 

(పతి) సుభ, దార్జునుల గర్భాధానపు రాతి దౌపది ప లః 

మనోహరములు ఉదా తములును, “ వెయ్యికిర ణంబులా వెలిగేటి యతని, చంచలపడి 

కృష్ణ తగ జాలిబొంది, ఏవసువయినను ఇత్తును గాని, చాణసల్టభు నిచ్చి 

బతుకంగలేను, అనుచును విజయుని పాన్సున నుంచి, తల్పులు మూసియు 

తానేగుదెంచె”ను. కాని తరువాత “కొలువున దుశ్శాసనుడు తన్ను బట్టి, వలువలు 
విప్పగా వలువల నిచ్చి, మానంబు గాచిన మాహాత్మ శాలి (అటువంటి శ్రీకృష్ణ 

కనుగు చెల్లెలట) నా ముద్దు చెల్లెలు ఇంతి సుభ ద, అతివకును నాకును ఆరమరలు 

లేవు, అని మనంబున చాల హర్షంబు నొంది, పొనుపున ని దించె పాంచాలి 

యపుడు”. (గుజిలీ పతి) 

వింతవింతలగు కథలను కల్పించుట మానవస్వభావ ము కాబోలు, 

పూర్వమున్న కథలను పూర్తిగా మార్చివేయట, పూర్వగాధల నాధారముగా 
జేసికొని (కొత గాధలు కల్పించుట, [పాత కథలకు కొంత తమ కల్పనము 

జోడించుటవలననే “కాళిదాసు క విత్వము కొంత తమ టెత్యము కొంతొయనుమాట 

(పసిద్ధికెక్కినది, రామాయణము నాధారముగా జేసికొని కొ త్తకథలు 

బయలుదేరినక్టే భారతము నాధారముగా జేసికొని కొన్ని కథలు పుట్టినవి. ఇట్టి 
కల్పనము చేయునది జానపదులేకాదు. దీనిలో శిష్టులును సిద్ధహస్తులే. ఇట్టి కథా 
కల్పనములు మానవుల హృదయానుభూతులవలన( చి త్తవికార మువలన కలుగును. 

ఇట్టి చి త్తవికారమున కెంత స్థానము లభించిన నంతగా నిజమైన కథ వెనుకకు 

నొదుగును. సంబంధములేని (కొ ఆ కూర్పులు మార్పులు కలుగును. ఇంకొక 

కథాభాగము రెక్కలు కట్టుకొనివచ్చి దీనిలో నదుకుకొనిపోవును. అట్టీ సనుయమున 



ఈ కొత కలన తెటనుండి చేరనవో ఆ కథకు మూల మెట్టిదియో కనుగొనుట 

కష్టము!, స వెంతగాధ యొకటి య. బహుళవ్యా ప్రి పి hess 

పాసరనుతవము కరేశు దు. చతజిగొండ ధర్మన చి _తభారతములో 

చాయ గలదు. “ఈకథ కొంతవరకు మరు _తరాట్బరిత మందలి యొక 
మ యన్న” దని శ్రీ జయంతిరామయ్య పంతులుగారు 'ఆధునికాంధ 

వాజు యవికాస వై ఖరి” పుట- 78, 798ళో నాకథను (వాసియున్నారు, నాదిండ్హ 

గోపమం!తి ఈ కథను కృష్ణార్జున సంవాదమను ద్విపద కావ్యముగా [వా సెను, 

తకువాత వెలిచేరు వెంకటరామ (ప్రధాని, కస్తూరి రంగకవి, రామయామాత్యుడు 

మున్నగువారు 9 పద్యకావ్యములుగా వాసిరి. క్రి ఖే, చిలకమర్తి లత్ష్మీనరసింహం 

పంతులుగారి నాటక రచనాసొమర్థ్యమును దిగంత విశ్రాంత మొనర్చినదీ వింత 

కథయే. భాషోద్ధారకులు (బౌనుదొర వారీ (గంథములనుగూర్చి యిట్లు (వాసి 

యున్నారు. ((బౌణ్యనిఘంటువు ఇంగ్లీషు ౧౮౫౨. పుట ౫౧౯) “పంచడబ్బు 

(దంభ శోబ్దభవము డబ్బు) A mere fiction. The name is given 

to apocryphal Posms that are not grounded on any 

classical tradition as the - ౧. మైరావణ చరి | త, ౦. కోగముభ్రి 

¥ గణ టీ గలా చ్చి ల్ Gk A 2 >. fi J t శ cA GN శన EA భి ex &్ర ౮ we a 

i. When met with a late stage of its development a myth 

may be so far over grown with Secondary accretions 

unconnected with its original form, that its analysis 

may be extremely difficult or even impossible. 

Vedic Mythology. A. A. Macdonell. 

ల విద్యారత్నగారు, కృష్ణార్ణున సంవాదము - పీరిక 

ఫ్ర, ?3 99 $9 +7 
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“వకొండను పీచ్యయ కవివరు డనబరగిన వాని “నాలవ తనయుడ వెంక 

యాహమారు ద sess కుడను" 'చాలగ మునునే నాటక ముల నవలీల రచిండిలి' 

తు దీనికి కృతిపతి యోబయనాయుడు. ఈకథ జానపదులందేకాక 

గిష్టులందు కూడ బహుళవ్యా ప్రి నొందినదే కనుక కథావివరము లిందు పొందు 

పరచుట లేదు. పొండవు లొకవె పు యాదవు లొక వెపు యుద్ధమునకు సన్నద్దు 

లఅగుటయే వింతగా దోచుచుండ కౌరవులీ జగడములో పాండవపక్షము 

నవలంబించుట వింతలోవింత. పాండవయాదవభండనము నారదునివలన విన్న 

ధృతరాష్ట్రుడు భీష్మాదివృద్ధుల క _ర్రవ్యబోధనమున సదుద్దేశముతోడనే పాండప 

పక్షపాతమున కాయ త్రము గండనిన దుర్యోధనాదులు కృత్సితులై (ముందు 

కృష్ణుని నిర్థించిన తరువాత పాండవుల నతిసులభముగా జయింపవచ్చునని) 

పాండవసహాయమునకై తరలిరి. అటు అన్నగారిని ఇటు భర్తను సంతృపి 

పరచజాలక సుభద పడినపాట్లు పాపమా యీశ్యోరున కెరుక, చక్రాయుధ 

పాశుపతాస్త్ర ములవలన కలుగనున్న _(పళయమును శంకరుడు చెప్పి కృష్ణైరునులకు 

సంధి పొసగించి యాపెను. చివరకు కృష్ణు డర్దునుతో “కారవ్యులకుసు నీకును 

ముందనిగా గలదని తలచి, ఆపుడు వారిని గెల్పెదొ గెలువవొ యని నది 

నూహించి, ఇపుడు నిర్నిమి తము తారసిల్లి నేనింత జేసినా'ననెను. కొన్నిచొట్ల 

నీరచన మతి పౌఢముగా నున్నది. 

శ్రీకృష్ణుడు సపరివారముగా వనవిహారమునకు బోయెను. అచ్చట, 

“పారిజాత హరిచందన వరమందార మహీజములు 

నారికేళ హింతాల తాల జంబీర వృక్ష తతులు 

సరసకదంబ తమాల వీల ఘనసౌరమహీజములు 

మరువక మల్లిక సింధువారములు మదనమహీజములు 

పనస జంబు జంబీరవృక్షములు బదరీభూజములు 

వనకాంచన కరవీర కేతకీ వకుళభూరుహమ లు” 

కాక మరికొన్ని పృక్షము లున్నటుల వర్ణించినాడు, అచ్చట కృష్ణుడు 

“ఆబ్బురంబుగా నొక్క తలోదరి గుబ్బచన్నుబట్టి-క బ్బ మొసంగిన రీతిగ నీ జడ 

దెబు గొటుమునుచు' పరె బీ భే గాసట! 



తతత తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

“సురకాంతమణి దేవిరత్న ముల మెరుపు దీపమనగ 

గురుతుగ పూర్వదిశాంగన దీర్చిన కుంకుమబొట్టనగ” సూర్యోదయ 

మెనదట. ఈ కవివరునికి సంగితమున గూడ చక్కని పవేశ ముండియుండును, 

నార దుడు, 

'మానిత సుందరమైన వీణె చేబూని మీటుకొనుచు 

హరికాంభోజ మహానట భైరవి యారభి దర్భారు 

ఖరహర,పియ భోగి శంకరాభరణము సావేరి 

భూపాళము మణిరంగుమ్మ కాంభోజ తోడి నాట 

కాఫీ దేవగాంధారి సీలాంబరి కన్నడ కొనకొంగి 

మాళవి మలహరి బిలహరి మలయానిల చర నాట 

గౌళ శుద్దసావేరి మారువాందోళి తోడి శ్యామ 

సేనాపతి గమన శమ మోహన ధేశుక రత్నాంగి 

మానవతి సరసాంగి వరుస [పియగానమూ రి యమున 
ఇట్లు వనస్పతి మొవలగు రాగము లేర్పడ బాడుచును 

కట్టు స్యరాలు లయో క్తము ముదము గానంబులతోను, 

అంబరవిధి విహార మొనర్చినటుల వర్ణించినాడు. గయు డర్జును జూచి 

'హరుడో భారతివరుడో మందరధరుడో యాఘనుడు 

మరుడో నలకూబరుడో చం దుడో హరిహయుడోయితి డని 

యాళార పడెను, 
ఇ లి 

ళో 
; భారత మందలి సభాపర్వాంతర్గత మ గు“ ధర్మరాజు జూదము'కూడ తెలుగు 

గ్రీలొనొలుక నిల్లుగట్టుకొన్న చక్కని పాట. భారతమందలి కథకు తెలుగువారు 
మరికొన్ని కల్పనలు చేర్చుటయేకాక మార్పులుకూడ చేసినారు. రాజరాజు 

పిలుపున ధర్మజుడు హా సినాపురికి జూదమాడ బోవ సంసిద్ధు డగుచుండ 

సహ దేవు డన్నతో జూద మాడవలదని చెప్పెను. కాని ధర్మజుడు సొటివారు 

రమ్మన తాను పోకుండు టుచితము ' గాదని చెప్పిపోయెను, భారతమున 

ధర్మరాజుతో జూదమాగినది దుర్యోధనుని సకమున శకుని; కాని పాటలో 



దురో ధనుడే జూదమాడెను. ఒక వెపు ధర్మజుడు మరియొక వె పు రాజరాజు 

హాకొ-ని యాడిరి. “ధర్మరాజుకు జిక్కె- కనకొమ్ము నేడు, రాజు చేతికి చిక్కె 

జ (బలపము, పాఠాం.) నేడు”. జూదమందు మొదట ధర్మ జుడే 

ఇర్రిడైను, రాజరాజోడిపోయెను. భారతమున రాజరాజు గెలిచెను, తానోడి 

పోవుచుండుట జూచి రాజరాజు పాచికలు శకుని చేతికిచ్చి లోని కేగి జ్యేష్టాదేవిని 

శెన్నమ్మ-దారి, ద్య స్ట. కొలిచెను. పెద్దమ్మ రాజరాజుకు రై ర్యమ చెప్పి 

తాను తన చెల్లెలగు లక్ష్మీదేవికడ కేగెను. “ఆఅల్బంత తమయకా రాకను 
జూచి, ఎదురులేచి వెళ్లై మహాలక్ష్మి యపుడు, వలగొని ముమ్మారు _పణతులు 

చేసి, ఏమిటో యక్క నీవచ్చినపనుల'ని యడిగెను. అప్పుడు జ్యేష్టాదేవి 
లక్షి కి రాజరాజధర్మరాజుల జూద మెరిగించి తన నాకప్పుడు పొండవు 

లవమానపర చినట్టికథ నిటుల చెప్పెను. ధర్మజుడు రాజసూయ మొనర్చినప్పుడు . 

నేనుగూడ భోజనమునకై పోయి బంతిలోగూర్చుంటిని.అప్పుడు భీము డచ్చటికి వచ్చి 
“ ఆడదానవు నీవు ఇది . సీతిగాదు, మగవారితో గుడువ సొటిలేదనుచు, ఆకులు 

దీయించి పాఠరవేయించె”ను, అప్పుడు “ఆభీము కిస్తినే కాపమ్ము నేను, 
చేటలోపల వడ్డు నెరపిన్ననాడు, నాడు నిను గొలుతునని పలికితి నేకు, 

ఆరికొలు ఇంచుక తడువన్నినాడు, నాడు మిము గొలుతునని పలికితి నేను, 

నాటికార్యము నేడు సమకూడె ననుచు” చెప్పి “సీవెగి ధర్మనందనులను బాసి, 

రారాజును ఫొందవే రమణిరో నీవు" ఆని బతిమాలెను. కాని లక్ష్మీదేవి 

ధర్మజుని సల్లక్షణముల బేర నుచు తానాతని విడువజాల ననెను. (చేటలో వడ్డు 

నెరపుట, సగమే తడియునట్టు కాళ్టు కడిగికొనుట దారి ద్య ముత 

యిప్పటికిని మనవారి నమ్మ కము), | అపర దుర్మార్గుడి నిండించెను. కాని 

జ్యేష్టాదేవి కోపించుటచే లశ్షీ ్యదేవికీపని తప్పదయ్యెను. లక్షీ ధర్మరాజును 

విడిచి రారాజును చేరెను. ఈ విషయములన్నియు జానపదుల కల్పనలే. 

కా 

త్తి 

జూదమాడుచున్న “రాజు చేతికి జిక్కై కనకమ్ము నేడు, ధర్మరాజుకు 
జిక్కె బలపమ్ము నేడు ”. ఈ యాటలో ధర్మజుడు సర్వస్వ మోడిపోయెను. 
తనను తమ్ములను చివరకు పాంచాలినిగూడ నోడెను. రాజరాజు [దౌపదిని 
సభకు పిలుచుకొనిరా గాంధారి యశువాని బంపెను. భారతములో |ప్రాతికామి 

పోయినట్టున్న ది. పాంచాలి ఆతనితో “తలలంటి పసుపు బూసి జాజుల్దు ముడిచీ 

అంగు వారధి (శారధి] రారాదు యనెను” ? ( రజస్థులయను టక్లు కొబ్లోభు ) 



ఆతడూరక తిరిగిరా, రాజరాజు దుళ్ళాసనుని బంపెను, వైనన్న మాటలే 

పది దుళ్ళాసనునితో ననెను. కాని వాడామెపై నీళ్లుబోసి (ముట్టుదోషము 
కీనటకై ) పట్టుకొని సభకీడ్చి తెచ్చెను. సీష్టపోసి తెచ్చుట భారతమున లేదు. 
ఇది కల్పించిన జానపదు లౌచితి నెరిగినవారు. ఈకల్పన న్ర్రీలే చేయగలరు, 

కనుక దీనిని రచించినది శ్ర్రీయని నా నమ్మకము, ఇట్లు బలవంతముగా సభ 
కీశ్సించి రాజరాజు |డౌపడి ననరాని మాటలనెను. ఆమె (కుద్ధయె “గాజు 

మెరసితేను పుష్యరాగ మగునా, మాణిక్యము నలుపైతే మసిబొగ్గగునా గాడిద 
యదియెంత గజమౌనటోరి, కాలువ లెన్నయిన కలిసి పారితే, గంగానదితోటి 

సాటియగునటరా, ఏకులు ఎన్న యిన ఎత్తి హొంగితే, సము[దమ్ముతో నవి 

సాటి యగునటరా, ఆధికులమని తమరు పడగ లె తినను, శషనితో సరియగున 

చిలువ లెన్నయిన, పక్షులమని తమరు వృక్ష మెక్కినను, గరుత్మంతునితో 

సరియగున ఆపక్షులెల్ల, కరుణాల మని తమరు కవిలె బట్టినను, (శ్రీరాములతో 

సరియగున సృష్టికరణాలు,రా జులామని తమరు రచ్చ లేకి నను, ధర్మరాజులతో 

సరియగున సక లరాజులెల్ల " అని దుర్యోధనుని తూలనాడెను, ( సృష్టికరణాలు 

నియోగులుకారు. వీరే శిష్ణుకరణములు.) రాజరాజు దుళ్ళాసనునితో (దౌపది 

వలువ లీడ్పింప నామె శ్రీకృష్ణుని ధ్యానించెను. లక్ష్మీదేవితో వె వె కుంఠమున 

పాచికలాడెశు విష్ణువు |దౌపది మొర "విని “అక్షయ” మని పాచికలు వైచి 

వస్త్రము లిచ్చెను. |దౌపది దుర్యోధన దుశ్శాసనుల జంపింతునని శపథ్ము 

పూనెను. రాజరాజుతో ;దౌపది తాను పాచిక లాడుదుననెను. రాజరాజందులకు 

ఆంగీకరించెశు. తననింతగా నవమానపరచిన దుర్మార్లుని, ఆటలో ద్రౌపది 

యోడించి పవాభవించినవి, “సింహాసనం మీద రాజు గూర్చుండె, కూర్మాసనం 

మీద పాంచాలి యుండె, పాపకర్ముని ముఖము తాజూడననుచు, నడుమనా వేయించే 
గండభారాము” రారాజు ముఖము చూడ నొల్టక మధ్యన ద్రౌపది తెర పటము 

గట్టించుకొన్నది. “రారాజు తన చేత వేసె పాచికలు, పాంచాలి తన కొళ్ల దోసె 
పాచికలు ఓహో ఏమి యీ ద్రౌపది యభిమానము ! రచయి; తికి (దౌపదిచే 

నింత చేయించినగాని స్త్రీ జాతికి దుర్యోధనునివలన కలిగిన భంగపాటుకు 
సరియైన ప్రతీకారము జరెగినట్టనిపించలేదు. ధర్మరాజోడినవన్నియు (దౌపది 

యొక్కటొక్క_టే మరల గెళ్చెను. ఇంతలో శకుని వచ్చి అడ్డుపడెకు. ' లేనిచో 
రాజరాజేమైపోయెడువాడో ! శకుని రాజరాజుతో స్రీలు మాయావృలనియు 



హౌరాణిక గేయములు (నక 

“ఆడవారికి అగ్ని సహాయమేకాద, ఉడికేటి అన్నములు తొణికి త్రూసేరు, 

మండేటి మంటకు మారుమసలేరు, కాలేజి కొరవులు కాళ్ల తన్నెర "ని వారించెను. 

ఈ మాటలు సహజములు. ఈ కల్పసము లన్నియు భారతమున లేనట్టి వే, కాని 

కొలదిమాదృులతో నీకథ భారతమునకు గూడ నెక్కినది, “కొందరు తాటాకులలో 

నున్నదని చెప్పెడు నమూలమును సందర్భపద్ధిలేనిదియునగు నధిక [గంథ "మని 

ావిళ్లవారీ కథను గూడ పకటించియున్నారు.! ఇంతలో ధృతరాష్ట్రుడు వచ్చి 

కాజరాజును మందలించి | దౌపదిని వేడ్కొని వరము లడుగుమనెను,. రాజ్యము 

)చ్చెను, కాని యామె “ఆడవారు రాజ్యములు ఏలంగ దగున, పతిగూడి 

కనములకు పోయెద ననుచు, పాంచాలి గోరెనే పతుల నేవురిని, తప్పక ధృత 

గాష్ట్రడు తా ధారబో సె". ఎంత యభిమానవతి యీ పొంచాలి! భారతమున 

కర్మరాజు రెండవమారు ద్యూతమాడి మరల నోడిపోయి యరణ్యవాసమున 

కీగినట్టున్నది కాని పాటలో ధృతరాష్ట్ర)డు |దౌపదికిచ్చిన రాజ్యములు వదలి 
'ణమున గెల్చి పొందెదమని పొండవు లరణ్యముల కేగిరి, ఈ పాటయందలి 
దౌపదిపాత్ర మత్యద్భుతముగా నాం|ధజానపదులు సృష్టించిరి_ *.. 

కృష్ణ(్రీ గారి మాటలలో “పండుపాట అనే పాట దౌపది యొక్క. 

3రవ పతికాంక్షను చెప్పే మిషతో న్రీలను దిగదీసే చండాలపు పాట. ఇది 
'బించినదెవరో పురుషుడై యుండును. ఖాండవమున్యాశ్రమమున పాండవు 
బనృప్పుడు మునికి నాహారమగు ఒ కేయొక చూతఫలమును బాణముతో కొట్టి 

ంర్టునుడు పడవే సెకను. ధర్మజుడు కీడు శంకించి కృష్ణుని (పార్థింప నాతడు 

గాడవులను దౌపవిని వారివారి హృదయములందు దాగియున్న సత్యముల 

ప్పిన పండెప్పటియ ట్రదుకుకొను ననెను, నీతికాస్త్రమందున్న శ్లోకములను 

"ండవులు (ఈ పాటలో కొంత ఆ స్తవ్య స్తముగా )పల్లించిరి. పండు |కమముగా 

ఎకి లేచెను. చివరకు దౌపది ““సుందరం పురుషం దృష్ట్వా” మరియు “పంచ 

పే పతయస్సంతి"' యన్న శ్లోకముల జదువ పండెప్పటియట్లదుకుకొనెను. న్రీలను 
మ్మరాదని నకులుడన కృష్ణుడాతనికి (దౌపది తొలుత అర్జునునకు లభింప 

"తడు తల్లితో భలము దొరికినదన్నప్పు డామె మీరేవురు భక్షింపుడన్న నాటి 

1. భారతము -సభాపర్వము, ద్వతీయాశ్వాసము ప. 264 

వి, స్రీల-గేయకథలు, కృష్ణ శ్రీ. భారతి. జులై 1958, 



౧౩౮ తెలుగు జానపద గేయసాహి త్యము 

మాట జాపకము చేసి సమాధానపరవెసు, శ్రీల చంచలస్వభావమును ది; త్రించుట 

నల చరి, తము |వాసిన తోలేటి సీతారామయ్య యే' శశి రేభాపరిణయ' మను 

పదము (వాసెను. ఇదియే యాకవి మొదట్ కృతి కృతిపతి భీమశ్ళంగి 

గోపాలరాయుడు. ఆంధుల కత్యంత్నపీతిపాతమైన చుట్టరికము మేనరికము, ౦౮ ను న 

కశిరేథాభిమన్యులు మేనమామ మేన త్రవిడ్డలు. మధ్యన కొంత అంతరాయము 

ఏర్పడినను చివరకు వారి వివాహము సభాంతముగా జరుగుటచే తెలుగువారి 

స్వత్యము నిలబెట్టినట్టయినడి. ఈ వివాహసంబంధముచే శశిరేఖా భిమన్యులు వారి 

తలిదండులు తెలుగువారై హోయిరి. పాండవు లరణ్యవాసమునకు పోయినప్పుడు 

సుభ ద్రాభిమన్యులు ద్వారకలో నుండిరి. శశిరేఖ రేవతీబలరాముల గారాబుకూతురు, 

శశి రేఖాభి మన్యుల షన. 'పణయముగా పరిణమించెను. శశిరేఖ గ 

నాయికావర్తగ ప నడచినది. కం 4S తది 

పహ , కీరంబు యిదిగాదు కెంచమ్మి మొగ్గ, తమ్మి 

మొగ్గ నకాను శతు కః గు, బొమ్మగాదు సువర్ణపూత వి|గహము, 

“నదింటి దొర బాకు, బాకుగాదిది రతిభామ పూదోట, 

పూదొటణుు గాకు పూర్ణేందుబింబము మమ్ము, ఇం దువింబము గాదు కుందనప్పరేకు, 

రేకుగాడిది తావిరకు పువ్వులపోక, పోకగాదిది శశిరేక గాబోలు” నని 

క్త వరిచుకు. శశిరేఖ చిలుకతో నభిమన్యు నుద్దేశించి 

రాజులకు చిలుక లకు రాజీవద దళనేత, పక్షపాతంబెపుడు దీక్షమైనుండు, వనములో 

డిరిగేటి వారి కెల్టిప్పుడును, ఫలభంగగుణములే పడతి గట్లుండు” నని స్రేషగా 

సంభాషించినది. ఇది శ్రీనాథుని “పక్షివంళశవతంస పక్షపాతము నీకు, గతియంద 

కాదు సద్వితతియందు”! అన్నమాటను జ్ఞ పికి దెచ్చును. శశిరేఖాభిమన్యుల 
వివాహము న్ కువి వ్విష్మారుచున్న సుభచ కాశాభంగము కలిగెను, శశిరేఖను 

దుర్యోధనపు తుడగు లక్ష్మణకుమారున కడుగ వచ్చిన భీష్మదోణులు 
బలరామునిశో * “అతడును నీవు వియ్యంకులై కేను, కనకంబునకు తావి కలిగి 

నట్టుండు, పరగ చెకుకున పండు బండినట్లుండు" నని ఫొగడగనే బలరాముడు 
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1. శాంగారనె షభము వివర 
క్ష లూ 



పొరాణీక గేయములు పంత 

ఉబ్బిపోయి కూతురును కౌరవవంశమునకు కోడలిగాజేయ నిశ్చయించుకొనెను. 

శ్రీకృష్ణుడు సుభదకు తన నిస్సహాయస్థితిని చెప్పుకొనెను. సుభద తొలుత 

బతిమాలి తరువాత తిట్టి శపించి కుమారునితో పాండవులున్న యడవికి 

బయలుదేరెను. శశిరేఖ అభిమన్యుని వెదకుటకై తన 'పేంపుడుచిలుక నంపెను. 

చిలక అభి మన్యునితో మాటలాడి తిరిగిపోయెను. మధ్యేమాక్షమున అభిమన్యునకును 

భీమునికి హిడింబవలన కలిగిన కుమారుడగు ఘటోత్కచునకును ఘోర 

యుద్ధమయ్యె ను. నారదుడు ఇరువురన్నదమ్ముల నొకరికొకరి నెరుకపరచి 

సంధిచే సెను. ఘటోత్మచు డభిమన్యునకు జరిగిన పరాభవము విని తన మాయచే 

శశిరేఖను గొని వచ్చి ఇం దాదుల రావించి శశి రేఖాభిమన్యుల వివాహము చేసి 

తాను శశిరేఖాకారమున ద్వారకయందుండి కౌరవులను ముప్పుతిప్పలు బెట్టి 
హ స్తినాపురికి పరుగె త్రించెను, ఈ ఘట్టములందు హాస్యము సోషింపబడినదే. 

శ్రీకృష్ణస్వామి కీవిషయము లన్నియు దెలిసి మిన్నకుండెను. తరువాత బలరామ 

కృష్ణులు పోయి శశిరేఖాభిమన్యుల దోడితెచ్చి వై భవోపేతముగా మరల పెండ్లి 

చేసిరి కథ శశిరే భాభి మన్యుల కోభనముతో ముగిసెకు. ఈ పాట “సరవిగా 

స్వభాను సంవశ్సరమునను- పరగ గ్రావణక ఎప్టపాడ్య మి దినంబు = వరుసగా 

నాదిత్య వాసరాంతముసకు _ Sas సీ కథయు స౭పూర్ణమయ్యె”నట. ఇది 

క్రీ.శ. 1585 సంవత్సర మునకు సరిపోయినది. 

ఇదే కథను 'శశి రేభాపరిణయ ము- బతుకమ్మపొట'గా వట్టై ము దశరథ య్య 
(వాసెను, పైనున్న కథకందె నిందు మరికొన్ని స్వల్పవి శేషము లున్న వి. 

ఈకథలో సుభదాబలరాములు పరస్పరము నిందించుకొనిరి. బలభ|దుడు 

సుభ దను మెడబట్టి గెంటించెనట, ఇది కొంత అనౌచిత్యమె యని నా భావము, 

ఈయనౌచిత్యము నీకవి యింకొకచో మెరుగుపెట్టి దిద్దుకొనెను. నారదుడో 

యింకెవరో లేకుండనే ఘటోత్క_చాభిమన్యులు యుద్ధముచేసి తమతమ యాభి 
జాత్యము లుచ్చరించుకొని ఒకరినొకరు తెలిసికొనిరె. ఇదియే సహజముగానున్నది. 

కాలయముని కర్కశ పాశమునుండి పతీ ప్రాణము లర చేతబట్టి తెచ్చుకొన్న 

పరమపతి[వత సావిత్రీదేవి. అరుంధతి అనసూయ సావి|క్రివంటి మహాసాధ్యులు 

భారతనారీమణుల కాదర్శన్రీమూర్తులు, వారి మాహాత్మ్యములుగాని వారి 
కథలుగాని తెలియనిస్రీ భారతదేశమున నుండదన్న _ నతిశయో క్రికాదు. 
భారతమందున్న సావ్మి కీయపాఖ్యానమును “సావిత్రీ బతుకమ్మపాట" గా 



౧౪౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

స ల మ వె శ్యకవి వాసెను. ఈయన సిసలె న జానపదకవి. 

జ్ కని కథ చకచక సాగిపోయినది. 

ee కథకు పాబలోని కథకును కొన్ని భేనము లున్నవి. అశ్యపకిరాజు 

సాళ్యదేశాదీశుడని పొరపాటున |వాయబడిసట్టున్నది. అశ్వపతి ద్యుమత్సేనుల 
విషయమున రచయిత పొరపచెశు. భారతమున సావితి సత్యవంతుని గూర్చి 

క (పేమించియుండగా పదములో నారదు డామెకు సత్యవంతు నెరుక 

పరచినట్టున్న ది. భారతమున సావ్వితి యమునివలన తనతం్మడికి శతప్పుతుల 

వర మడిగినట్టుండగా పాటలో నా వరము సావి, తి తానే కోరుకొని అది సాకుగా 

తన భర్తను బతికించుకొన్నట్టు చి,తించినాడు. యముడు కోరుకొనుమన్న 
తృతీయవరముగా సావితి శతపు!తులను గోకెను. అతడు వరమిచ్చితి ననెను. 
వెంటనే సావితి, 

“పకప టు ఉయ్యాలో 

అ ఖే Werk క గంట చః సులభ వాచహాదిక 
ల 

న్స్ 

లి 

సుతులను బడయుదు” అనెను. యముడామె చాకచక్యమున 

కాళ్చర్యపడి పొతి వత మునకు మెచ్చి పతి, సాణము లిచ్చి పంపెను. అము 

ఈదూ త మాలో చింపడయెనా! ఇం తెలివి వితము. వవాడాయని మనము తర్కింప ంతతె 
నవసరములేదు. జానపదుల యూహ మ మంతవరశే పరుగిడినది. సావి|తికి భర్త 
[ప్రాణము లిప్పించుటకు జానపదులకు దోచినట్టి యపాయ మదియే. కనుకనే 

విరాట పర్యము కథ మూడు పాటలుగా నాకు లభించినది.'విరాటపర్వ ము 

జంగం కథ గా బాసివది ధేశుువకొండ వెంకయ, “ఆవని ధేనుగిరి శ్రీగోపాలుని 

యంకిత మొప్పగనూ, |పమదముతో శ్రీభారతము విరాటపర్యమందు కథనూ, 
రమణీయముగా మధురసో క్రి బల్ చమత్యారములను, రగడలు దరువులు 

పద్యంబులుగా రచియించెద నిపుడూ” అని రెండాశ్వాసముల [(గంథముగా 

(వాసెకు. పాండవులు మారువేసముల విరాటు కొలువు జేరువర కొక యాశ్యాసము 
నడచినది కీచకవధతో రెండవయాళ్వాశము పూ రియెనది. పండితకవి రచన 

కనుక ధారాజద్ది పదసొష్టపములుస్న వి, వర్గకములు కావ్యఫక్కి ననుక ధించినవి* 
అం 

మూలమున కెచ్చటను విన ముగా పను. 
య 



హోరాణిక గేయములు ఏ0 

శెండవది 'విరాటపర్వ ము-పదము'. కర్ర అయ్యగా 

“భారతమున విరాటపర్యమందున గలు, కథ జూచి చె 

పవము, |పబల 'పబంధములు పండిశతార్హ ములనుచు, హమరు౨ 

జెప్పెదను, కఠినశబ్దములున్న కాపులకు తెలియదని, మరుపపన: 

మాటలుంచెవ "నని కవి పతిజ్ఞ. కథ మూలానుసార ముగా కందొడుకులు లేక 

నడచినది. గోగహణమునకై వచ్చి ప్రావోవు. దుర్మోధచని అర్జునుడు 

“రాచజూదంబాడ రమ్ము నాతో నీవు, నిలిచి గెలిచితివేని నీది రాజ్యంబు, నేను 

గెలిచితినేని నీవు రాజ్యము విడువు, శకునిగెలు పస్థిరం బిక తిరిగి రమ్మ"ని 

చక్యాగా దెప్పిపొడిచెను. 

సే రెండు పొటలును దీర్చ గేయములు. కొని “విరాట పర్వాంతర్గత 

కీచకవధ” యనునది చిన్న పాట; మూడవగే యము. సాధారణముగా న్రీలధికముగా 

పాడుకొనుపాట ఇదియే. భారతకథయే చా౨ క్షుప ము గాను న్నది. స్ర్రీకే యీపాట 

నలిరేమోయని నాయాూహ. సెకం్యధియైన |దౌవది సుదేష్టృతో తన కేవుప 

గంధర్వపతులు గలరనియు య భయము లేదనియు we యీగ 

ముసురునా చెపుమా - నిప్పు చెదలఐటు సస యెషగవా యనెను. కీచకుడు 

.దౌపదిని మోహించి ను నిట్టు వరించి చెప్పె. “అతివ యాకారమను 

జలధిలో ముని% = అంకునొం ప్ నద్ద యామొసలిచేత _ పట్టుబడి యువ్నాను 

| బదు! ఏదెరు వేవి.”. చక్కూసి యుపమాము, బక్యూ కీచకునితో “ఆడదాని 

చి త మరటాకు మొవ్వ్యూ - ఎకురెమ 

చెప్పెను. | వొకది తన భంగపాటున విరటు) కొలువులో చెప్పుకొన్న ప్పుడు 

కుపితుడె eee ఉగుడై భీము,క ట్టెలకు ఈ మాను ఖండింతుననెను” 
ర 

కాని “పచ్చది ఈమాను పాటిగాదనుచు, వదనుచు ప్రక్క తాష వారింది ప)కె"ను. 

[దౌపది నుద్దేశించి “ఆడదానవు నీవు సధనశుము నిలువా, తగదు నీకని పలికె 

తాను ధర్మజులు'. అవమానితురాలై న |దౌపఏ “ఒక్కడు మగడగును 

వనితలకునె నః ఏవురు మగలుండి తనకు ఈ పొట్టు, వచ్చెనని పలికెను పొంచాలి 

తాను” భారతమందున్న నర్మగర్భమగు మాటలే పాటలో నింతసులభనుగా 

జెప్పబడినవి, 

తెలుగుధారతమున లేని భగవద్గీతను శ్రీజనోపయు క్రముగా 'భగవద్దీత 
కథాగీతము' పేరుతో భాస్క-రుడను రచయిత !వాసెను. గీతార్థసారమంతయు 



తీవ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్మీష్వీ 

ఇరువదియొక్క_ ఖండికల (51౧2లో నిమిడ్చి చక్కని శై లిలో వాసినాడు, 

నడకగూడ ఉదా తముగా నున్నది. విషయము (పసిద్ధమెనదే కనుక దానిని విక్షిచి 

కేవలము మచ్చునకుగా నాదియంత్య ములందున్న రెండు ఖండికల పేక్కొాందును, 

గీతార్ధసారాము వినుమూ-నవ- 

సీతాము చేకోను విధమూం- 

భూతాదయా పరహేతురతిచే కపి 

కేతానునకు ఖగ కేకాను డెరిగించు 

జ్ఞాతివధచే పాతకము సొ 

జాతమౌ నేనేతరంగున 

జేతునసి యుద్ధమొల్లక పురు 

హూతసుతు డీరితి బల్కెను ॥గీ॥! అని యారంభమై 

మంగళ మిదె జగన్యోహనా-ళ్యామ- 

లాంగ సుందర గరుడవాహనా 

శృంగార రసభర సంగీతవాద; (ప 

సంగ శ్రీఅలమేల్యంగా సమేళ శ్రీ 

రంగ భాస్క పుంగవుని స 

తృంగకునిగా జేసి (బోచుపె 

రంగు శేషభుజంగగిరి వర 

మంగళము మాతంగరక్షక ॥గీ॥! యని ముగిసినది. 

భాగవత సంబంధములు 

రామాయణభారతములవలెనే భాగవతము కూడ జానపదులకు కవితా 

వస్తువైనది, నన్నయభాస్యరాదులబు భాగవతమును చేపట్టక పోతనగారికి 

1. ఈ పాటను శ్రీ రంగం సూర్యనా ప 19వ శతాబ్టాంతముననో 
వవ శతాబ్ది (ప్రారంళముననో సిర. ఈ రచయిత మన అభ్యుదయ 

కవిచకొవర్తి శ్రీశ్రీ గారికి పితామహులు. మొదటిసారి కవియే దీనిని 

చురించిరట. కెంతవ ము.దణజణము 1828 లో జరిగినది. ఈ విషయము 

2 Tes 



వ్రారాజీక గేయములు వ 

థీ న్న = అన ఉల కలో ఇన్నా 

విడుచుటే మంచిపనియైనడి ది! వారు వవోకవృకేయెకను. భాగవత మంటినచో 
హ్ ఇ వ్ అక్కు వీ జ ళ్ 

నది యంతగా రాణించియుండదు ముక్షట్రాగ గవతవసుతతమే రు) అది క యామల 

కవలీలగా జిక్కుసట్టిదిగాదు. మవాభ క్తుడగు పోతన జస్నిఎచునంత దనుక 

భాగవతమట్రే కాచుకొనియున్నది. పోతన గూడ అడియట్టుండుట తన పూర్వ 

సుకృత మనుకొనెను. 

. ఒనరన్ నన్నయ తీక్క_నాడికవులీ యుర్విం బుకాజావకుల్ 

తెనుగుం జేయచు మత్పురాకృతశభాధిక్యంబు దానెట్టిదో 

తెనుగుం జేయరు మున్ను భాగవతమున్ దీనిం దెనింగించి నా 

జననంబున్ సఫలంబు జేసెన బుసర్జన్య ంబు లేకుండగన్. 

మహాకవి పోతన కలవడిన భక్తిసాతత్య మితరాం;ధకవులందు విరళయు. 

శ్రీకృష్ణపరమాత్ముడు భ క్తసులభుడగు శృంగారమూ ర్తి. జానపదుల పామర 
హృదయములం దాతని పాదపంకజము అతిసాందముగా మ్యుదితములు. వేదాంత 

వే త్రయగు పోతనను భ క్రి విషయమున జానపచు లందుకొనగలిగిలి. శృంగార మున 

వారిదే ముందడుగు. భక్తి యాత్మగా శృంగారము శరీరముగా జన్మించిన 
జానపదులు (గోపన్రీలు)కాము కృష్ణతత్వ మనుభపంచి | త్రేన్చినప్పటి పరిమళ మే 

శిష్షుల Sri మైనది, 

g నం విభుమాశయామః. అని 

యూర జనకుడు -.- కొంచెవాడగు నా షట. కమ నళ యూరకుండెశు, 

కమ డూర కొన్న కొలది జూనపపుము నోదొకివచ్చినట్టు హెటలు పొడిరి, 
లీ 

భాగవత కథలలో దళశమప స అవ ముల గప తామ పహావ చకి తము, వామన 
ke a 



గళ పలుగు జానపద గేయసాహిత్యీవ్వు 

విజయము, వామన చరితము, ఆం బరీషోపాఖా కినషబ, గజేం దమోక్షము, (ధుక 

చరి, తేమ, (డ్రీక్ ee జననము, కాళింగమడుగు, శ్రీకృష్ణుని చల్జులు, బాలకృష్ణ 

ఫలు బాల! కీవలు, గువ శ్రడుపొట, యకోదకొంగపాట, గోపికా కాస్త్రీల be 

కృష్ణజల కీడలు, బేడిపండుపాట, కృష్ణుని ముద్దులు 3 బృందావన కీడలు, చిలు 

రాయబారము, రుక్మి ణీక ల్యాణమి, ప విజయము, రుక్మిణీదేవి మర్చి 

రుక్మిణీదేవి సారె, రక కిజీదేవి చేని రుక్మిణీదేవి సీమంతము, సత్యభామ 

సరసము, పారుజాత పల్లవి, కుచేలో వ. గోపి కాగీతలు, భమరగీతలు, 

ఉషాస్వప్నము మున్నగునవి జానపదులందు (ప్రచారము గాంచిన పాటల్సు 

భాగవతకథలు జానపదులు కొన్ని యున్నవియున్నట్టుగా మరికొన్ని కొంత 

మార్పుతో ఇంక కొన్ని లేనివి కల్పించి పాడుకొందురు. జానపదులందు 

(పచారముగాంచిన కొన్ని భాగవతక థల నిట పేర్కాందును. 

నలచర్మితము, శ శిరేఖాపరిణయము మున్నగు పదములు [వాసిన తోరలేటి 

సీతారామయ్య  “'ప్రహ్లాదచర్యితము పదము” గా రచించెను. పదముగా 

“| పచురంబు జేసితే బహుమంది కుపయోగ” పడునని యాతని యభి పాయము, 

సనకసనందనాదులు జయవిజయుల శపించుటదగ్గర నుండి (పహ్హాదప ట్టాఫిషేకమ 

వరకు గల గొథ ఇందు వర్ణితము. భాగవతమందలి కథకును పదమునకును భేదము 

వమియువేదు. పోతనగారి భావళరీరముగకు తోలేటి సీతారామయ్య తన భాషా 

వ సములు గమైెను. “సరవిగా |కోధివత్సర చై _తమాసమున, వరపొర్ణమీ 

స్థిరవాసరమునకు” ,పహ్హావచరి తపదము పూర్తి చేసి సింహా దిస్వామికర్పితము 

చేసినటుల చివరన కలదు. కోధి | [క్రీ శ, 1904 ఓ సంవత్సరమునకు సరిపోవును. 

'హరిహరీ నారాయణాదినారాయణ' యను వరుసలో ఐదేసి మాతల యావృ త్ర 

ములతో సాగినదీపదము. 

ఇంతింతై వటుడింతయె యనెడు వామనమూర్తి కథను రాయగు ప 

నంబూరి మకే ల్రళ్వరస్వామి క్ర క ంకితముగా పొట్టి పానయగు ప్ర (పోత్సాహమున 

“వామన విజయము” పేవతో జంగంకథగా రచించెను. భారతసంబంధ గాధలందు 

దేవయాని చరితము జంగంకథగా (వాసినదీ కవియే. ఈ కవియే 

రచించిన మరియొక జంగంకథ తులసీ ను దీనిని ప. యతిరాజులు 

నాయుడు 1809 సంవత్సరమున చురించెను. కథ ప్రసిద్ధమైనది 

కనుక దాని పన క్షి యనవసరము.' భాగవరకథకును జంగం కథకును భేదము 



Pore - 

పొరాణీక గేయములు 
wis 

Th రా 

మియు లేదు. కొన్నికొన్ని చోటులందీ గేయక ర పోతనగారి పద్యపాదములనే 

యములుగా మలచినాడు. భాగవతమున కత్యంతసన్నిహితముగానున్న ట్రా జః 
"eh 

భాగముల నుట్టంకింతును. 

నర్క్మవాజులబోలు హరుల కంఠీర వధ్యజము మహాదివ్యధనువు బూ 
SA 

. తూణయుగళంబు కవచంబు తొలుత హోమ 
పావకుండిచ్చె నమూన పద్మమాల 

కలుషహరుడగు తనతాత కరుణ నొసగ 

సోమసంకాశళంఖంబు శుకు డిచ్చె. (భాగం) 

దీనికి గేయానువాదము 

“*రృరుపహూతుని చే నొచ్చి పోయి బలి గురువు కడకు జేర 

పరమభ క్రి వుకూష లొనర్చియు భార్గవు కృప వడసి 

ఆపుడు విశ్వబిద్యాగ మొనర్చిన నరదము హయములను 

విపరీతంబగు కేసరిధ్వజమును విల్లు శరంబులును 

కవచంబును మొదలైన వస్తువుల కానుకగా (పేమ 

సవనంబున హోమానలు డిచ్చెను సంతోషముతోడ 

మరి (పహ్హాదుడు పద్మమాల నమూన మొసగె వేడ్క. 

గురువు సోమసంకాశ శంఖమును పరమ,పీతి నిచ్చె” (వామనవిజయము) 

* పాణియు రథియు కృపాణియు 

తూణియు ధన్వియును ,సగ్వి తురగియు దేహ 
(తాణియు ధిక్కృత విమత 

(పాణియ మణి కనకవలయ పాణియు నగుచున్ (భాగ.) 

“తూజణియు ధిక్కుత విమత। పాణియు [తాణి శరీరియును 

(పాణియు సత్యతురంగియ రథియ గృపాణి యగుచు దాను”(వా.వి) 
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౧౪౬ తేలుగు జానపద గేయసాహిత్రబ్వ 
క లి 

ఆ.వె. ఘనసమాదినుండి కశ్యపు డచ్యుతు 

నంళమాత్మ నొలయ నదితియందు 

డనదు వీర్యమధికతరము సేర్చిను గాలి 
శిఖిని దారువందు జేర్చినట్టు (భాగ.) 

“అంతట నొకదినమున సమాధి కళ్యపు డుండియ వేడ్క 
కంతుజనకుడగు నచ్యుతునంశము కరమాత్మన్నాలయ 
నదితియందు తనదగు వీర్యంబును ఆధికతరము జేర్చి 

ముదమున వాయువు శిఖిని దారువందొనర జేర్చినట్టు” (వా.వి.) 

ఇటులనే “గొడుగో జన్నిదమో కమండలువొ' యను పద్యమునకు 

“గాడుగో జన్నిద మో కమండలమొ కోరను నే వేడ్క 

వడుగేనెక్కడ భూములెక్కడను వనితార్థములేడా 
[పౌప్రంబగునది లేశంబై నను పదివేలనుచు మదిన్ 

తృ ప్రింజెందని మనుజుల కంటును తప్పక దోషములు "= (వా.వి.) 

కథయంతయు నిట్టిశై లితోనే నడిచినది. 

గో ఈకథనే'వామనచరి[తము పాటగా స్రీలు పాడుకొనుట కనువగునట్టుగా 
నెవరో రచించిరి. ఇందులో రెండు కల్పనములు మూలభిన్నములు కలవు. 
వామనుడు బలిచకవర్తి చెంతకు బోవుటకుముం దాతని నేమి దాన మడుగ 
వలయునని తల్లియగు నదితి నడుగ నామె మూడడుగుల నేల ఆడుగుమనును, 

ఇది యంత యుచితముగా లేదనుకొందును. పరమాత్ముడగు వామనమూర్తి 

యట్టడుగుట భావ్యముకాదు. తానీయవతార మెందుకె తెనో తనకు తెలియదా; 
కది మన తర్క-మేకాని జానపదు లిట్టి కల్పనములు చేయుట పరిపాటి.ఇక రెండవ 
కల్పనము. చివరకు “ప్రహ్లాదుని బిలిచి హరి యిట్లు బలికె - మీతాత బలియని 

కముకు- ఏడాది కొకతూరి మూడు దినములును. మాసన్నిధిని యుండ 
సెలవిసి మయ్య” యనెను. మూలమున సావర్ణి మనువు వేళ బలికి ఇం|దపదవి 
సెతు నని విష్ణువు పలికెను కాని ఇటులనలేదు. బలికి | పహ్హాదుడు మనుమడనుట 
బొరపొటు. బలియే మనుమడు. “ఒరులు నాకు కారు నే నొరుల కగుచు” 

భూములు పురములూ కనకసౌధములూ, సింహాసనంబులు గజ అశ్యములునూ 
1 సంపడలును ఇట నిండియుండ, కోరితి నొక వెజ్టిదానంబు యిపుడు,” 



గరాణిక గేయములు ౧౪౩ 

నారాయణుడు [కిందు నేను మీదాయె'నను చరణములు 

ఎనుసరణములుగా (గహింపవచ్చును. 

ఉప్పలపాటి వెంకటరామయ్య యకనాతడు 

జంగంకథగా విరచించెను. ఇది మొదటిసారి ౧౯౦౨ కే వంకాయల 

కృష్ణస్వామిశెట్టిగారు (పచురించిరి. దీనిలో కవి (పకాశకులకు [వాసిన పద 

లేఖ కలదు. కాన కవి ఈ శతాజ్దారంభమున నున్నవాడుగా భావింపవచ్చును. 

సలక్షణమగు భాష ; చక్కనిధార. ' ఆంబదీషుడను పరమ వైష్టవభ కుడె న 

రాజు చేయు హరి వతమును పరముకోపియగు దుర్వాసుడు చెరుపవచ్చి 

పరాభూతు డెన కథ యిది. వై ష్టవభ క్రి పారమ్యము నిది స్థాపించును. అంబరీషుని 
జంపుటకు ముని కృ తిని పుట్టించెను. కాని కృతి సుదర్శనముచే పరాభూత 
మగుటయే కాక ముక్కోపి మునికి పాణము మీదికి 'వచ్చెను. అంబరీషుని 
వేడుకొమ్మని హరి చెప్పినను దుర్వాసుడు దురభిమానముతో భూలోక మున 

కరిగెను. చ|క మాతని వెంబడింప దాన నెమర్కొన దుర్వాసుడు తన మంత 

(ప్రభావమున సెన్యములు కల్పించెను. ఈ విషయము మూలాతిశాయి. ఇంకొక 

కల్పనముగూడ మూలభిన్న మైనది కలదు. దుర్వాసునికి గర్వభంగమైన పిమ్మట 
నంబరీషుడు మునిని భోజనమొనరింపునుని కోరెను. ముని కపటముతో వల్లెయని 
[బాహ్మణులందర కు సిద్ధపర చిన భోజనపదార్థము లన్నింటిని తానొక్కడే తిని 

రాజు నవమానపరుపవలెనని '“తెగతినెను. కాని భ క్రుని పదార్థములు తరుగని 

ధనమయ్యెను. మునికి రెండవ మారును నిటుల పరాభవము జరిగెను. ఆతడు 

ఆవమానముతో వెడలిపోయెను. ఇదికూడ మూలమున లేనిదే. తక్కిన కథ 

సాధారణమే. పోతనకు భాగవతరచనాభాగ్యము కలిగినటులె ఈ కవికి నీకథ 

లభించినదట. 

“శ్రీ మహభాగవతంబులో నవమస్క-ంధమునందునను 
భూమీశ్వరుడగు నంబరీషడను పుణ్యశాలికథయు 

సూచనగా నాబమ్మెరపోతన భూచ(కంబునను 

యోచన చేసియు పద్యకావ్యము తోచినట్టు చెప్పె 

అదిమొదలుగ నీపద్యకావ్యము ఆదికవులు నెవరు 

సృథివిని రగడగ జేయరై రి నొాపుణ్యఫలంను కొలది 
దొరికె దర్శిదుకు దారిలొ లిబ్బియు దౌరికినట్టుగాను. ” 



ఆని చెప్పుకొనెను. పైనున్న కావ్యమనుమాట గమనింపదగినది, ఉపాఖ్యానము 

తె నను భాగ వతమందున్న వామనమూ రి కథ, అంబరీషోపాఖ్యానము, 

గ్గ (ద్రమోక్షము, రుక్మి ణీ పరిణయము మున్నగునవి ఉప[కమోపసంవారమల 

మాడ సంపూర్ణ కొవ్యములవలె నున్నవి. కనుకనే దీనిని కావ్యమన్నాడీ కవి, 
పోతనగారి "మాటలతోడనే, అదే వర్ణనాాకమ మనుసరించి కు ప్రముగా ౧౯ 

ఖండికలందు 'గజేం[దమోకిమును గేయముగా త్రీలు పాడుకొనుట కనువృగా 

మలచినవాడు రామకృష్ణుడను కవి. ఈ కవి గుంటూరు జిల్లా మందపాడుకు 

చెందిన మందపాటి రామకృష్ణయ్యగారని శ్రీ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారి 
అభి పాయము, ఈకవి ౧౫౦ సంవత్సర ములనాటి వాడట.గజేందుడు (ప్రవేశించిన 

వనవర్ణనము, గజేంద్రుడు శ్రీమన్నారాయణుని స్తోతము చేయుట, విష్ణువర్ణనము 
ఆదిగాగలచోటుల హూ ర్సిగా పోతన పద్య|పతిబింబము గేయరూపమున కాననగును. 

ఆర ంభమున, 

రాజేంద వినుమీ విరాబితముగ గజరాజమోక్షణకథను 

మహాసుధను, రహితమనోవ్యధను 

రాజిల్లు భువి సుధారాశి (తికూటాది 

యోజనాయుతా యామ మున్న తత్యంబు-వి 

భాజితంబున కాంచనంబన రాజితంబు నయోమయంబన 

రాజెలంగెడి శృుంగముల మూడతులమణి ధాతువుల వెలుగును ॥ా॥ 

అను ఖండము పూర్తిగా “రాజేంద విను సుధారాశిలో నొకికర్యణము 

(తికూటంబన దనరుచుండు” నను పద్యమున క (పతివింబము. ఇటువంటివే 

తక్కిన చరణములు. ఈపాటను స్రీలు ఆనందభై రవిరాగపంన మృదుమధురముగా 
హెడుకొందురు. ఇటుల “ఉప్మకమణిక మొదలు ఫలశుతివరకు మూలము 

లోని పదాలు సమాసములు కూడ దింపేసు రచించడము ఎంతో కష్టపడితేనేకా 

సాధ్యము కాదు”, 

“జ్లంటి వెలుగును గన్న (పతి తెలుగు తల్లి కంఠమె తీయు, కననున్న 

తల్లి లోలోపలను “కసూరి రంగరంగా నాయన్న కావేటి రంగరంగా- శ్రీరంగ 

రంగరంగా నిను బాసి యెట్లు నేమరచుందురా-కంసుణ్జి సంహారింపా సద్గురుడు 

ఆవతారమె తె నపుడూ = ." దేవకీ గర్భంబునా కృష్ణావతార మె జన్మించెనూ” 
క ర య రే 0... మారం తు తున వకు. తూ 

1. _కృష్ణథ్రీగారు. భారతి, జులై 1950 

ef 



గాల్రాణ్తీక గేయములు ద౧౪౯ా 

క్ ఆ 

బృ షిపైద్రచుండంట మన మెకెగినదే. దుష్టశిక్షణక్రె_ శిష్టర క్షణకై_ భగవంగుడు 

'కలతోటి జననమైతే తనకు బహుమోసంబు వచ్చుననుచు-యెదురుకాళ్ల న ను బుపైను 

చ్వేడుగురు దొదులను జంపె నపుడూో.పు పుట్టుకతోడనే యా పసికందు “ననేేల 

ష్ నవే నాతల్లి దేవకీ వందనంబు” అని యేడ్వదొడగెను. అప్పుడు దేవకీదేవి 
“వొశల్ల హీనంబుతో ఈరీతి నున్నాను కన్నతండీ ఆ నిన్నెట్టు యెత్తుకొందు 

పీవొక్క నిమిషంబు తాళురన్నా" యని యోదార్చి గంగను (పార్థించెను. 

ఉప్పొంగివచ్చిన గంగలో స్నానమాడి కామదేనువును (పార్థించి పొలవానలో 

తడిసి బాలునికి పాలతో స్నానమాడించెను. తరువాత నా చిట్టికృష్ణు నెతుకొని 

“ఆడ్డాలపై వేసుక ఆబాల చక్కదనమూ చూచెను” శ్రీకృష్ణుని వర్ణన 
మత్యద్భుతముగా నున్నది. “వసు దేవపు_తుడమ్మా ఈబిడ్డ వె కుంఠవాసుడమ్మా- 

నవనీతచోరుడమ్మా ఈ బిడ్డ నంద గోపాలుడమ్మా- సీతాకళ| తుడమ్మా ఈ బిడ్డ 

శ్రీరామచం[దుడమ్మా- శిరమునా చింతామణి నాతండి నాలుకను నక్షత్రము 

పండ్లను పరుసవేది భుజమందు శంఖుచ|కములు గలవు- వీపునా వింశామరా నా 

తండి బొడ్డునా పారిజాతం- అరికాళ్ళ తామరములు అన్నియు వున్నవిక 
నాచుతండి-నీరూపు నీచక్కనా ఆ (బహ్మ యెన్నాళ్స (వాసె తండి.” టిని 

జానపదుల (పత్యేక వర్ణనాపద్ధతి, గొప్పవారిని వర్ణించునప్పుడెల్ట నాలుకను 

నక్షతము, పండ్లను పరుసవేది, వీపున వింజామరలు తప్పవు. ఇది వరాహావకార 

పదమునను బొబ్బీలిపదమునను కాననగును, ఏడ్చుచున్న (లీక ఎమ్లుని దేవకి 

“అల్లదుగో జోగివాడు నా తండి వస్తాడు పవళించరా- 
అల్పదుగో పాము వచ్చె నాతం డి గోపాల పవళించరా” 

యని భయపెట్టెను. కాని సమాధానముగా “జోగిమందుల సంచులు యేవేళ 
నాచంక నుండగాను. జోగేమి జేసునమ్మా నాతల్లి జోగి నన్నెరుగునమ్మా” 

యనియు “పాములకు రాజు ఐనా శీషుండు పానుపెయుండగాను - పామేమి 
జేసునమ్మా నాతల్లి భయము నాకేలనమ్మా” యనెను. వసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుని 
(వేపల్లెకు గొనిపోవుటవంటి కథయంతయు భాగవత సామాన్యమే. ే పర్టైలోనున్న 
క్ర ఎమ జంపుటకు పోయిన పూతన, శకటాసుర, వృషభాసుర భంజనములు 
కూడ వర్థింపబడినవి. కృష్ణుని చిలిపిపనులు, గోపికల వస్త్రములను దాచుట, 
పంటి ఘట్తములు మన్తోవారనులు, తను యిండ్లలో కృష్ణుని కట్టివేసి యళోదతో 

ని “శీకృష్టజననము-లాలిపాట' పాడుకొనుచు ప్కుతవాతృల్యమున 
న నే 



క తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

ప్పబోఐపన గోపికల కచ్చట కృష్ణుడు కనబడ వారు తెల్టటోయి, “సిగృపడి 
చి తాము తమతమ యిండ్లకు వేగ వచ్చి- ఇదియేమి ఆశ్చర్యమే. చెలులార 

మికను- కనుపాపలను తీసునే కృష్ణుండు దొంగత నములు 

జేసునే” యనుచు గుసగుసలు వోయిరి. ఈ పాటను పాడుకొనుచు పతి తల్లియ 
తన యింటనే (్రేకృష్ణుడు జన్మించినట్టుప్పొంగి పోవును, 

శ్రీతకుడు పరీక్షిన్మహారాజునకు జెప్పిన శ్రీకృష్ణుని కాశియమర్ద్గన కథ 
శ్రీలు శాశింగమడుగు' పాటగా పాడుకొందురు, కాశీయశబ్దము శ్రీల నోటబడి 
కాళింగశబ్దముగా మారినది కాబోలు. కాని కృష్ణశ తక కారుడుగూడ “మడుగుకు జని 

కాళింగుని పడగల పె "నని కాళింగళబ్దమే వాడెను. కళింగ అనగా మడుగు లేదా 

గుండము అను అర్జమున “కళింగలలో ఈదులాడుటకును టోయిరి” అని 

శ్రీ వల్లూరి జగన్నా థరావుగారి “హాస్యపు పాటలు"లో (పయు క్రము. 

ర్, తొజ్జుల గాచిన నందుని 

కుజ్జని చరితామృతంబు గొనికొని చెవులన్ 

జుజ్జంగ దనివి గల్లునె 

వెణ్లులకయినను దలంప వి పవరేణ్యా (భాగ.) యను పద్యమునకు 

“అమృతమ్ము దోసిటను హ తిపోసినను 

జుజ్జనేరని వట్టి వెణ్టివెంగలియా' యను చరణములు పోలికలు. 

కాళింగమడుగు వర్ణన మిట్టున్నది . “ఆమడుగు జలములు నీలమేఘములు, ఆణి 

ముత, పుచాయ ఆమలపరాళ్లు, పవడ:పు రేవులాహెటిబంది నదీ (7) వ|జంపు 

తకకులా వదువ (వటువ?) ఇసుకా, చెదరిన కెంపులా సన్నంపు యిసుకా, 

సీలముల యవిటోలు నిండయిన జలము, రత్నములతో కాంతి ధవళమై యొప్పు”, 

(ఫ్రీ ముడు ఆవులపాలు పిదికి _వేపల్లెను శీరసాగర మొనరించెనట. “పతిబట్టి 

కృష్ణమ్మ పాలు పితుక గనూ, క్షీరసాగరమాయె రేపల్లెవాడ, గుమ్మున పీతుకగా 
చెదరి యాపాలు, నదులమి పారెను నడిమంద లెల్ల. కాళింగ మర్ష నోద్దేశముతో 

శ్రీకృష్ణుడు ఆవుల గాయబోదునని తల్టినడుగ నామె కాళింగుని మడుగు దరికి 
బోపలవని భయపెష్టైకు. ఆమెను నమ్మించుటకై కపటభయము నటించెడు 

(శ్రీకృష్ణుడు “చెప్పంగ భయమాయె అన్నరో మనక్షు, పన్నెండు శిరసులా 
జూచునే పాము, నాలుక గిటుతూ యుండునే ఫాము, యిక దుష్టతనములూ 
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జేయనను టెకీ పాము చేతికీ నన్ను పట్టివ్వకమ్మ, ఇక్కడ కృమ్ణడూళ€డు 

ద చెప్పమీ సర్పమ్ముతోనూ, తలుపును వేసుకొని దాగి 

యుండేనూ, అకగాడికి వచ్చునా అమ్మా యాపాము, శిఖదర్శన (2) మందు 

డాగయుంటేను, అక్కడికి వచ్చునా అమ్మ యాపాము, జమ్మి కొమ్మ పట్టుకొని 

యెక్కినిలుచుందు, అక్కడికి వచ్చునా అమ్మ యాపాముీ' అనగా యకోద 

“జమ్మికొమ్మా మనకు యిలువేల్పు గాదా, యెక్కే_ము యనరాదు |మొక్కు_ 

శ్రీకృష్ణా” యనెను. మరల శ్రీకృష్ణుడు “గోవర్ధనగిరి కొండెక్కియుందు, 

అకగడికి వచ్చునా అమ్మ యాపామ”ని భయపడెను. తల్లి యాతని నోదార్చి 

భయము లేదనెను. తల్లి కనుగప్పి గోవుల గాయవచ్చి కాళింగుని మడుగు 

దరికేగి కదంబమెక్కిి 

“చుంచు నున్నగ దువ్వి హారాలు సర్టి 

సందిటి దండలు యెగసన దోచి 

పీత్రాంబరము విప్పి బిగువుగా జుట్టి 

అంకించి ఆమడుగు నడుమనే దుమికె”ను. 

శ్రీకృష్ణుడు మడుగులో దూకినంతనే “ఇది జూచి గోపకులు (శ్రీకృష్ణ 

మమ్ము దిగవిడిచి, ఆమడుగు దుమికితివి న్యాయమా నీకు” అనుచు విలపించిరి. 
“కరచిన పూరులు మేయజాలకా, అరచి చూచుచునుండె అపుడు గోవూలు” 

గోవులకు గూడ పరమాత్ముడన్న నంత (పీతి. కాళింగుని పడగలపైె నెక్కి 
“కోనాంగి(కోణంగి)గా బల్కె- గోవర్ణనూడూ, అరువయినాలుగూ ఆలాపములూ, 

గతుల గతులకు నాడె కరుణాకరులూ, అచ్యుతు లాడినాయట్టి తాండవమూ, 

[పాణావస్థకుడాయె కాళశింగుడంతా'”. కాళీంగుని భార్యలు శ్రీకృష్ణుని దరిజేరి 

“మాపతి యెన్ని జన్మంబుల తపసు, చేసెనో మీపాదపద్మములు సోకా, 

మీపాదపద్మ ములు శిరసు పెనున్న, అతని పత్ను ల మేము అధిక ధన్యుల'*మని 

(పార్థించిరి, “అబల [పాయమునాటి దది పెండ్రిగాదు, నీవ చేయుము మాకు 

నిక్కముగ పెండ్రొయని బతిమాలిరి. కాళింగుడు కూడ “అవని యొక్క_డుగుగా 
గొలుచు పాదములు, అహల్యశాపము బాపిన పాదమూలు, బలి శిరమ్మున 

మోపినట్టి పాదములు, తన శిరస్సు పెనున్న పాదపద్మములు, భమిడి పశ్లెమ్ములో 

భ క్రితోనుంచి* కడిగి పూజించెను ఇటువంటి ఛోటులందు మూలమందలి 

సోలికలు కొన్ని కాననగ్గున్లు,' 
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“శ్రీకృష్ణుని చల్లు"లను పేరుతో రెండు మూడు పాటలు |పచారమున 

నున్నవి. కథమా[తమీ మూటిలో సమానమే యెనను కొంచెము మార్చులున్న వి. 
ఒకదానిలో _ ్రీకృష్ణకర్ణామృతమందలి శ్లోకములు సందర్భాను సారముగా 
నిరికించబడినవి. భాగవతములో గోపకుమారులతో చల్దులు గుడువ బుద్ధిపుట్టిన 

కృష్ణుడు తానై గోపకుమాూరుల పిలిచినట్టుండ, పాటలో గోపకుమారుల కే ఇట్టి 

బుర్గిపుటి తెలవారగనే లేచి తలిదం|డులతో చెప్పి 'చేకోలలు చేతన పట్టుకవచ్చి' 

శ్రీకృష్ణుని “మేలుకొల్సిరి. మేలుకొల్పులలో దళావతారసో తములు చేసిరి, 
యశోదమ్మ కొడుకుకొరకు “దధి చాలా శొంఠి వేసీ మృదువుగా కలిపెను చల్టీ, 

ఓయమ్మా కలిపెను చల్టీ, ఒప్పా చిక్కములో నుంచీ, మృదువై నా పచ్చళ్టన్నీ, 

చల్టిపె యుంచెను తల్లీ, వాక్కాయ వద్దీకాయా (2) ఒప్పైన మారేడుకాయా, 
ఊరీనా అల్పము తోటీ ఉసిరీకా యొప్పుగ నుంచీ, చల్లించిన మిరియాలూ 

జన్నావుల పెరుగుతోను, అల్లమ్ము ఆవాకాయా అనేకము లుంచెను తల్లి", 

తీరుతీరుల యీ చల్జులపేరు విన్నంత మనకును నోరూరును. కాని ఏమిలాభము, 

ఆనాడు గోపకుమారులమై పుట్టిన ధన్యులమై యుందును. యశోదమ్మ కృష్ణని 
నిట్టాయ త్రము వేసినదట. “తుల దువ్వీ పాపిటదీసి, గండూకొప్పు వొప్పుగ 

ముడిచే, చామంతులు చంపాకమ్ములు చెంగల్వ నడుమా నుంచీ, అతీవరులై నా 

మల్లెలు అనేకా పుష్పములన్నీ * తలలో ముడిచి గంధము పూసి మేలైన 
సొమ్ములు పెట్టి పంపించినది. అడవిలో కృష్ణుడు గోపకులతో కలిసి చల్డులు 

గుడిచి వేణువు పూరించెను. “హేసాక్షి భోజనగమనా (1) సావేరి భూపాళమునా, 
సరసీజా శ్రీరాగమునా సర్యంబున నాదంబుపైను”. ఆవేణునాదము విన్న 

గోపికలు రాధ మున్నగువారు సుతులను పతులను విడిచి వచ్చిరి. ఇది చూచి 

గొల్లలు సమావేశమై కృష్ణు నెదిరింత మనుకొనిరి. కృష్ణమహిమ తెలిసిన యొక 

గొథ “సతినైనా యిచ్చేగాని చావంగ నోపాననెనూ” కాని ఇంకొకడు, 

“సతినిచ్చిన కష్టముకంటె చచ్చుండుట మేలని పలికెను.” సర్వము తెలిసిన 
గొల్ల యొకడు “మనమెవ్యరు మన సతులెవ్వరు - అచ్యుతుడు మన కందరకూ, 
ఆత్మాబంధుడని పలికెను. ఇది విన్న మనకు 'సాయుజ్యపదవీ గలదూ, 

సంసార భీతి తొలగూ, విష్ణులోకము గలదూి. 

'బాలకృషలీల'లను పాటలో వలువ లె త్తుకొనిపోయిన కృష్ణుని కొలనులో 
నిలిచిన గోఫికలు (పార్థించుట, భరువాత గోపికలు యళోగతో కృష్ణుని 
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యాగడ ములు విన్నపము సేయుట, ఆది విన్న యశోద కృష్ణుని మందలించుట 

క్ర భృంగారర సభూమిష్టమెనవీ పాటలు. ఒక గోపిక “కంటెలిసా కాసులిసా, 

పంటనొక్రి- పాట బాడెవరా, చల్ మోహనకృష్ణా, వాద మేల వలువలీ ముమురా” 

ర్థింప మరొక గోపిక “నీలా;దిరేవులోన నీటుగాను జలకమాడి, నీలోనా యని |పా 

లీషమయ్మె రా, చల్ మోహనక సమో చేలమిచ్చి ముందు బంపుమురా'' యని 

హైరించెను, “చల్ మొహనరం గ పాటవరుస డీనిని చూచి పుట్టినదో రేక 

ఆ చూచి యిది పుట్టినదో తెలియదు. గోపికలు యశోదతో కృష్ణుని దుడుకు 

పనుల గురించి చెప్పిన “పాటలో “నాయక్క_ రూపముతో, నాయింటికిని వచ్చి, 

కేయెల నాతో శయనించి, తిరిగిపోయే వేళను రూపము మార్చి, మాయమైనాడు 

వేనెట్టు మన్ని (తు నీ సుతుని” ఆని కలదు. రచయిత యెవరో తెలియదు. 

శ్రీకాకుళాం ధవిష్టువు భక్తుడగు హరిదాసు రచించిన 'గుమ్మడుపాట' 
ఆం[ధదేశమందంతటను పాకిపోయిన గేయము. గుమ్మడనగా సొగసుకాడని 

నిఘంటువు లనుచున్న వి. ఈసౌగసుకాడు కృష్ణుడో లేక పామో?ఇది ధ్వన్యనుకరణ 
శోబమని నా నిశ్చయము. ఒకనాడు యశోదమ్మ పరుగు తరచుచుండెను, 

ఘుమ్ముఘుమ్మున పెరుగు తరచగ కోరి విని [పార్థించి కృష్ణుడు 
అమ్మ వెన్నా యనుచు కవ్వము నణచి పట్టగనూ 
నమ్మరా కృష్ణమ్మ పెరుగులో నడుమ గుమ్మడు తిరుగులాడును 
నమ్మకున్నను ఘుమ్ముఘుమ్మను నాదమిటు వినుమీ ॥కృష్ణా గుమ్మడిడుగో॥ 

శ్రీకృష్ణుడు భయపడక, 

“వామహ సము నణచి పాదము, వసుధ లోపల కాలు యె తుక 

భూమి నడవగ నవయవమ్ములు, బొజ్జ గదలగనూ 

కోమలీకంబై న చక్కని, గునిసియాడెడి నడుము వంచుక 

(పేమ లెన్నుచు చేయి చాచెను, పెరుగు తరచగనూ”, ఈ వర్ణనమునకు 

బొమ్మ గీయవచ్చు ననుకొందును, యశోద ఇంకొక మారిట్టు బెదరించెను. 
“కాటబోయినవారి పాపడు, కడవలోపల చెయ్యి ముంచెను 

తూటు బొడిచీ కరచె గుమ్మడు, తొలగిపోవగనూ 

మాటలేటికి విడువు కవ్వము, అన్న నీకు వెన్న బెట్టెద 
ఏటికి అందున్న గుమ్మడు, ఎగిరి కరచెడినీ [కృష్ణా గుమ్మడిడుగో ॥ 



౧౫౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యక్షు 

కృష్ణుడు భయపడలేదు, సరికదా గుమ్మడిని చూపించుమనెను. 

““నృమ్మడేడే గోపిదేవీ, గుమ్మడేడే కన్నత శ్రీ 

గుమ్మడిని పొడచూపగద వే, అమ్మ గో పెష్మూ అమ్మా గుమ్మ డేడే॥ 

ఇంతటితో నూరకుండక నా బాలకృష్ణుడు తానె త్రిన దశావతార ములను వర్ణించి 

ఆయవతారములం దెప్పుడును గుమ్మడిని చూడలేదనియు విననై న లేదనియు 
చెప్పి తన నోటియందుండెనేమో చూడుమని తల్లికి నోరుతెరచి చూపించెను, 

(బహ్మాండ భాండోదరుడగు 

“నందనందను నోటిలోపల, నాతి పొడగనె చరాచరంబులు 

ఛందసూర్యులు మొదలుగాగల, సక లదేవతలన్ .”* 

తన తప్పిదమెరిగిన గోపెమ్మ 

““కన్నబలిమిని గుమ్మడంటిని, కరుణ జూడుమి దేవమణి నను 

చిరుతను వెరపించు చందము, చే స్తినో తండ్రీ 
వెరవవలెనని గుమ్మడంటిని, వెరచితిని తెరువాకు మూయుము 

కరుణతో హరిదాసు నేలిన, కాకుళాధీశా'' యని వేడుకొనెను. 

ఇది చిన్న దై నను చక్క-నిపాట. అత్యంత్మపచారము గాంచినది. మనకు మువ్వురు 

హరిదాసులు పరిచితులు. రుమంతపుపాటి రచించినవాడొక వారిదాసు, 

ఆ క్యాన్నపగడ హరిదాసు “బాలకృష్ణ లీలల రచయిత, “గుమ్మడు పాటి 

రచయిత ఇంకొక హరిదాసు. ఈ ముగ్గురు వేర్వేరు కావచ్చును. 

పైనున్న గుమ్మడుపాట వంటిదే 'యళోదకొంగపాట'”, గుమ్మడు పాట 

కిదియో లేదా దీనికదియో యనుకరణములు. ఘుమ్ముఘుమ్మని యశోద పెరుగు 

తరచుచుండగా కవ్వము పట్టుకొని కదలనీయని కృష్ణుని గుమ్మడను పేరుతో 
బెదిరించిన రే ఆవుల పెయ్యల విడువబోవు యశోద కొంగు పట్టుకొని [వేలాడుచు 

అడ్డగించి కదలనీయక తానుకూడ ఆవులకడకు వత్తునని పోరుచేయు కృష్ణుని 

యకోద, కొంగపేరుతో భయపెట్టినది. ఈరెండు పాటల శీర్షికలును 
ధ్యన్యనుకరణముమీద నాధార పడియున్నవనియే నా యూహము. యథాలాపముగా 

యశోదనోటినుండి వెలువడిన మాటలివి, ఈ రెండు పాటలకును పెక్కు 
పోలికలున్న వి. కొంగ పేరున భయపెట్టిన యశోదతో శ్రీకృష్ణుడు తానె తిన 

దశావశాధ ములందా కొంగను చూడలేదనియు విననుగూడ లేదనియు భన 



పైరాజిక గేయములు నా 

నోటియందా కొంగ యుండెనేమో చూడుమని తల్లికి విశ్వరూపము గనబరచుటయ 

కెండు పాటలయందును సమానవిషయములు. నోటిలో సూర్యచం దులను 

హృాండమును జూచిన యశోదమ్మ భయముతో కృష్ణుని “వెన్నుడా నిన్ను 

బలిమి, కొంగంటె వెరతువని మరచి పల్కితిగాని, మురవై 

మీ |మొక్కెదను” అశుచోటుల నవియే మాటలున్నవి. గుమ్మడు 

టలో లేని విశేష మిందొకటి కలదు. కృష్ణుని శాంతుని చేసి యళోద 

కొట్టుచుండగా గోపికలు వచ్చి కృష్ణునిపై నిందలు మోపి యళోదను తమతమ 

డ్డ యందు దొం౭ంగిలించబడిన వెన్న, పరుగప, పాలకుండలు చూడరమ్మ ని 

సికొని పోయిరి. కొని కృష్ణమాయచే నాయా భాండములన్ని యు సంపూర్ణము లె 

యుండి వారికి శృంగభంగమగును. తొలుత యశోదమ్మ నిజముగా కృష్ణుడట్టి 
దొంగపనులు చేసెనేమో యని భయపడెను. కాని “గొల్పవాడలు దిరుగ 

కల కుంభములన్ని, కలశలన్నియు నిండె దండి శీరములతోను” ఇంతీయకాదు 

'కలశతో ఒక వనిత జలము చేబూని, యశోద కాళ్ళు కడుగుట కివ్వగ 
“కలశలో నీరంత క్షీరంబులయిపోయి, సిగ్గుపడి యాచేడె శిరసు వంచె”ను 

"ధైర్యము గలిగిన యళోద “వెన్న డిన్నా గుర్తులు వేళ్ల జూపారమ్మ, పొల్దాగిన 

దుత్తలా జాడలేవి ఏపాలు యేనేయి ఏర్పడక దిన్నాడు, నాకొడుకు ముచ్నెన్న 

నిచ్చెదను” ((ముచ్చిలిన వెన్న నిచ్చెదనని కాబోలు) అని యడుగ “నీ కొడుక 

ముచ్చుగా దచ్చుతుల యోగ్యుడూ, ముచ్చులం మేమని ముగుదలనిరి.” అచ్చుతుల 

కరుణాకరులు అనుమాటలు న్ర్రీలపాటల రచయితలు విష్ణువునకిడిన పేరులు. 

wy 'గోపికాస్త్రీల జల|క్రీడ'లను పాటకూడ బాలగోపాలుని చిలిపిపనులన 

వర్జించునట్టిదే. | వేపల్టైలోనున్న గోపకన్య లొకరినొకరు విచారించుకొని మార్గశిర 

మాసమున నోములు నోచి కామితార్థములు బడయుటకై యమునాతీరము చేరిరి 
“పరికింప నందగోపాలునికి కంట, పడకుండ మనమేగి పరిళుద్ధముగను 

లోస్పర్శ స్పర్శలో (7) స్నానంబు చేసి, యమునాతీరము బోయి ఏకాంతముని 

నుందమనుకొన్న వారి జాడ కృవ్ణున కెటులో తెలిసినది. కొలను గట్టున తమ 

కట్టుపుట్టములు విడిచి వారు ““చెలగుచు నొకరొకరి చేశులంబట్టే, నవ్వులు నవ్వుచ 

నొవ్యారి మించి, కొదమ సింగపు పిల ఎమరై నరీకి, పడిపడి జలముల 

పారజల్లుచును” జల, కీడలు సల్పుచుండిరి. ““కంధరములు దడియ హృదయము 

కదలి సిరులు దడియ, చేడ్గెల హృదయము హృదయము ధడియగ జల, క్రీడల 
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౧౫౬ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

ఆడుచు నుండొరట. సిరులా? సరులా? సిరులె నచో మానధనమని సాభి ప్రార 

మేమో? హృదయము డడి యుటయన పా కలుగుట కాబోలు. ఎంత 

చక్కానిమాట | కృష తటు పు వచ్చి “అన్నియు తాజూచి యనువై న మూట, 

తిన్నగా జుట్టుచు shes , కన్నుల నెవ్వరు గానరాకుండ” ఎత్తుకొనిపోయి 
చెద్దిక్కె_ను. స్నాననులాడి గట్రైక్కా చీరలు కానమి గోపికలకు ధుఃఖము 

అవమానము భయము కలిగెను. తమతమ బీరలగురించి ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొని 
మికికిరి. "విలువలేని చీరె కలువ పువ్వలదె, నా మగడది యెంతో _పేమతో 

గొనెనే'యని యొకతె యన “మల్లొమొగ్గల రవికె మామామగారు, విలువపెట్టి 
కొనను విఖ్యాతిగాగి'నని మరిమొకతె చెప్పుకొనెను. అటునిటు చూడగా వారికి 

శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మాంకము లగుపడినవి. “ఇందువదన చూడే ముద్దుల 

కుందరదన చూడే, అందమైన గోవిందు పాదముల నందముతో గనరే" యని 

జాడలు పట్టుకొని చెట్టుపెనున్న కృష్ణుని జూచి కోపముతో మందలించి 

సంవాదమునకు దిగిరి, 

గోపికలు “ఏమిరా బాలగోపాల యమునలో_ గొల్లభామలు _స్నానము 

లాడంగ వస్తివీ యని (పశ్నింప. కృష్ణుడు “స్నా నంబు లాడంగ పూని 

దానములు చేయుదురనీ నేను చేరితిని తరుణీ” యని సరసము లారంభించెను. 

గోపికలందరు |మొకినగాని చీరలివ్వనని చిలిపికృష్ణుడు పట్టుబసెను. 

చేయునదిలేక వారంద రొక్కొాక్క- తీరుగా నా ముడుపు చెల్టించుకొనిరి. సిగ్గుగల 
గోపిక యొకతి, 

“అందరూ | మొక్క_గనూ వొక చెలి యిదియే సందనుచూ 

అందర నడుమను అందముతోడుత ఆందందీ (మొక్కెన్ 

ఇది చక్కని యుపాయము. కృష్ణుడు ఎవరి చీరెలు వారి కిచ్చెను, 
చివరన “రామానుజుల పురమూ మాకు నమ్మాళ్ళవారి కృపనూ, పేమతోను 
శఠకోపదాసుడూ చేసిన రామసంకీ ర్రినో అని యుండుటచే శఠకోపదాసు 

ఈపాటను రచించెనని యనుకొనవచ్చును. 

గోపికావస్తాాపహరణ వృత్తాంతమునకు చక్కని హేతు కల్పనమును 
త్యాగరాజుగారు తమ “నౌకాభంగ"”” యక్షగానమున చేసిరి. శ్రీకృష్ణుని చిలిపి 

తనమున కిట ,పసక్తి లేదు. త్యాగయ్యగారి కల్యన మిట్టున్నది. శ్రీకృష్ణుడు 



క రంయధముగు న యెక్కడలేని బట్టలను _ దానిలో 

ల. ఎంతకును అది కప్పబడదయ్యెను. అప్పుడు గోపికలు 

సిగ్గువిడిచి తమ కట్టిన పుట్టములు తామే విప్పుకొని శ్రీకృష్ణునిముందు వివస్త్రలై. 

దేహాత్మ భేదమును మరబిరి. 

దక్క్మిజీకల్యాణము భాగవత మందొక కళ్తాఖండము. దాని నతిక్టు పముగా 

సరళమెన భాషలో “రుక్మిణీ కళ్యాణము-బఐతుకమ్మ పాట ” పేరుతో 

స్త్రీలు పాడుకొనుట కనువుగా కొండూరు నారాయణగు ప్ర (వాసెను. ఈతడు 

# 

తెలంగాణపు కవి. 

రుక్మి జీకల్యాణకథయే “శ్రీఖుక రాయబారి” మను పాటలో కొంత 

విపులముగా మరికొన్ని విశేషములతో నతిమనోహరముగా చెప్పబడి యున్నది. 

మధ్యన అక్కడక్కడ భాగవత మందలి పద్యములును చేర్చబడినవి. (ప్రణయ 

దౌత్యమునకు హంసలకు మరియు చిలుకలకు పెట్టినది శేరు, అనేక 

కావ్యసుంందీ పక్షిదూతల చాక చక మనేక విధములుగా నున్నది. ఈ పాటలో 

రుక్మిణీ తన  పెంవుడు చిలుకతో తనను పరిణయమాడుటకు (శ్రీకృష్ణుని 

దోడ్కాని రమ్మని పంపెను. తన తండియు మరియు అన్నగారలును తనను 

కశుపాలున కిత్తు! సేయు నెట్రేని కృష్ణుని తృరగా ద్వారకను=డి తీసికొనిరమ్మనియు 
బుజ్జగించెను. ల చము లిత్తునని యెట్లాశకొలిపినదో చూడుడు. 

‘ఆ కాగే మమ్మాదిశేషులూ మమ్మాదరించీతే 

ఘనమైన వ్యజూల యందెలు కాళ్ళకు గట్టేనూ 

ఎజ్జన్ని ముక్కుకి వెండిభమిడి పొదిగేనూ 
పచ్చన్ని రెక్కలకు హెచ్చైన ముత్యాలు గుచ్చేనూ.” 

రుక్మిణి తనకు శ్రీకృష్ణుని పొందు అభించినచో నా చిలుకకు కలుగు పుణ; 
ఫలముల నిట్టు దీవించి చెప్పినది. “ఇంకొక్క. జన్మాన రాజాధిరాజూల పట్టివీ 

కొడుకూలు కోడ్డళ్ట అబ్బష్ట ఆడుబిడ్డాలూ, మనమాలూ సకలసంపదలు క్త 

కోరావెో. కొని చిలుక “ యాశించినదా సుఖములు కాదు. ““అదియేమే ఓ అక్క 

అందూకు నే ని స్తీనా, ఘట్టిగ వై కుంఠపుర మందు తశ కల్లూ గట్టావే, ఎన్నాడ 



దషలా తలుగు జానపద గేయసాహిత్య 

కలడి! చిలుక దాంరకాపురము 

కృష నియాకాన జేసి తిరిగి వచ్చి శుభవార్తను రుక్మిణి కెరిగించెను, 
జాలి న హై (| చ్చి అంట 

భాగవతమందు |బాహ్మఃణు డొనర్చిన కార్య బివాటలొ చిలుక చెసినది. ఆతరువాత 

రుక్మి ణీక ల్యాణ భాగమంతయు భాగవతక ధను పోలినట్టి దే. 

విరహోత్క్మంఠితయగు సత్యభామ కృష్ణునకై చూచి చూచి కనుల నీరు 

(గమ్మెను. ఆలస్యముగా వచ్చిన నాథునిపై సత్యభామ యలిగెను, కృష్ణుడామెను 

బతిమాలెను ఈ పాటయే “నత్యభామ నరనము”. బతిమాలి బతిమాలి 

చివరకు “పట్టి శిక్షేంవుమని అచ్యుతులు బలికె, కొట్టుమని బంగారు కోల 

చేతికిచ్చె' "ను. అప్పుడు సత్యభామ కోపము చల్తారినది. “* బంగారపుకోల తాను 

పొర వేసుకొని, అక్కడ నా యింతి అట్టిట్లు నిలిచె, ఎక్కువలు తక్కువలు ఏను 
టట 

ఆడితినో, పట్టుకొని విభునికి పాదాలు వొ త్తొను. 

కోమలతరభావములకును, స్రీల హృదయములకును దర్పణమువంటిది 
“రుక్మిణీదేవి ముచ్చట, దీనికి మూలముతో - భాగవవముతో _ నెట్టి 
సంబంధమును లేదు. కేవలము స్రీల సృష్టి యిది. *ఆటకూటంబులోను రుక్మిణీ 

నాటకపు కాలలోను, పారిజాతపు శయ్యపై పె రుక్కిణి పవళించి యొక నాడు, కలికి 

es రుక్మిణిని కౌగిటను జేర్వు కొనెను. అట్టి సమయమున రాధ వచ్చి 

కృష్ణుని చేయిబట్టి యెటకో తీసికొని పోయెను. ఏ భార్యలకును, ఏ గోపికలకును 
లేని యిట్టి స్వాతం త్యము, చనువు రాధ కబ్బినదని రుక్మిణి తన విరహము 
నొక చెలియతో చెప్పుకొనెను. కృష్ణుడు రాధవలలో చిక్కు_కొనెను. అందులకా 

రాధకు చెప్పరాని గర్వము, “వంచినా వంగదమ్మా దానిదగు వయ్యార మేమో 

కొని, చూచినా చూడదమ్మా దాని కండ్లు మింటనే ఆంటున్నవి', ఆమె యిట్టగుటకు 

కృష్ణుడిచ్చిన చనువే కారణము. కృష్ణునికి రాధపై నంత మక్కువ యెందుల కో ? 

“యేమి జూచి వలచెనే కోమలీ అది యెంత సుందరమ్మా, పాలిండ్లు జూచి వలచె 

దాని మంచి పలువరుస జూవి వలవె, వలచితే వలవె గాని విభుని తన వశము 

చేసుక వాయెనూ”. తన యెదుటనే కృష్ణుడు రాధకు పరిచర్యలు చేసెనని 

రుక్మిణికి చెప్పరాని బాధ. 'కురులు నున న్నగ దువ్వియా శిరముపై గొప్పగా 



పాంాజిక గేయములు ద౫జో 

జెపై తురుము, సొగసైన దాని నొసట కస్తూరి సోగ చక్కగ ఏద్దెనూ, ఆ 

మగువ చనుగవలపె (పేమతో అలదెనే. ్రీగంధమూ, కూడి వచ్చినవారికి 
ఇంలేసి కూటములు కలెగెనమ్యా”, అందరిలోన జవ్వసినని కడు గర్వితురాలై న 
“సత్యభామ యుండుగానీ అది తమా ఇండ్లకెన్నడు రాదుగా". కూడివచ్చిన రాధ 

మా[తము కృషుని లాగికొని పోయినది. అప్పటినుండి ఆమె క న్నులు నీటి 

కుప్పలై కురిసినవట. కృష్ణుడింకొక విధమున గూడ రుక్మిణీ నవమాన పరచెను. 

“లక్షవేలూ జేసెడీ తన మెడను పచ్చలాపతక మండె, అచ్యుతుని కంఠమాల 

తగులుకొని అది చిక్కుబడి యుండెను ఆ చిక్కుదీసి తాను ఆద్దాని పరుపుపై 
బెట్టుంటినీ, ఎంత వలపే కోమలీ దాని (రాధ) ముఖము చూచుచు లోలుడాయె, 

చూచుచును లోలుడయ్యి దాని మెడ వేసెనే ఆ పతకమూ”. ఇంత జరిగిన తా 

నెల్లోర్వగలదు ? ఇదిగాకను ఆ పతకము తనది కూడ కాదయ్యెను. “నాదిగాదే 
పతకము ఆ సత్యభామదే ఆ పతకము, ఆచ్యుతుని పెండ్రినాడు అల్లునికి 

అరణమిచ్చిన పతకము”. గోరుచుట్టు పె రోకటి పోటనినట్టు “అంతలోనే కోమలి 

అ సత్య అడగబంపెను పతకము”. చిక్కులోబడిన రుక్మిణి “పతకంబు 

తీరుగానూ పతకంబు చేయించ వేడినాను, ఎల్లుండి ఈపాటికి సీ వొచ్చి 

కొంచబో వే పతకము, అని యిట్లు ఆయి:తికి ఈయింతి ఒప్పుగా చెప్పంపెను.' 

కృష్ణుడు తన నిటవమానపరచుట మొదటిసారి కాదు. ఇనివర కొకమారు 

సత్యభామ మూలకముగా నవమాన పకచెను. నారదుడు తెచ్చియిచ్చిన 
పారిజాతమును తనకిచ్చిన కృష్ణుడు, ఇచ్చి నీలావర్దుడూ తనలోనె ఆఠాను 

తాపంబందెను, ఆవేశ అప్పగించి ఆ పారుజాతమే కొంచబోయె, దాని (సత్య) 

కాళ్ళు పట్టుకా దాని పెరట వేసేనె చెట్టునూ”, పాపమా రుక్మిణి తనకు జరిగిన 

పరాభవముచే నెంతగా కుమిలిపోయినదో : ఇన్ని బాధలకు తానే కారణమట, 
రుక్మి మున్నగువారు వలదన్నను తానే చేతులార చేసికొన్న పెండ్రియట తమది, 
అ పెండ్లి ఎవరికిని ఇష్టము లేకుండెనట. ““ఇందుడూ మెచ్చడాయె నా తండి 

చందుడూ మెచ్చడాయె, జారుడికి తెచ్చిచ్చెనే తమకం్మడి చోరుడికి తెచ్చిచ్చెనే, 
తం్మడేమి చేసెనమ్మా తన్నిచ్చి తానె తెచ్చుకుంటిమీ, రుక్మాంగు డన్న మాట 
అదియె తారుకాణాలాయెనూ”. పాపము ఒకప్పుడా కృష్ణుడు *సరసంబు 
లాడుచుండు తనతోను సయ్యాట లాడుచుండు, ఆద్దంబు జూపుచుండు తనకతడు 

ఆకు మడచీ బిచ్చునూ, కలియ వీవన భ కితో బంగారు వింజామరలు విసరునూ 



ద౬దీ తేలుగు జానపద గేయసాహిత్త. క్షీ 
| ల 

నడువలేదని రుక్మిణీ తన్నతడు చంక పెట్టుక తిరుగునో. అటువంటి కృష్ణకు 
ఒక్కసారి యిట్లు చేసిన పాపమామె హృదయ మెట్టుండు ఏ? ఈపాఏ రచించిక్షి 

తెలంగాణపు కవియై యుండును. కొంచబోవు పంటి మాఎడలికపవముల్న 
ఇందుకు సాక్ష్యములు. 

““రుక్రిణీదేవి సీమంత" మనుపాటలో శ్రీకృష్ణుని దక్షిణనాయకత్వవు 

శ్రీల వేనోళ్ల పొగడ్త కెక్కినది. శ్రీకృష్ణుని పట్టమహిషి రుక్మిణి ఆరునెలల 

గర్భిణి. ఆమెకు సీమంత మొనరింప దేవకీవసుదేవాదులు నిశ్చయించిరి. కాని 
కృష్ణుడు రుక్మిణీభవనమునకు రాక అప్పటికి నాలుగ్రె దు నెలలై నదని వసు దేవునికి 

తెలిసి కోపించెను. వసుదేవుని కోపమునుగన్న పరిచారికలు కృష్ణున కెరిగించి 
తోడ్తెచ్చుటకై సత్యాభవనమునకు పోయిరి. కాని వారు సత్యకు భయపడి, 

“ స్తంభాల చాటె నిలిచి కనుసంజ్ఞలు చేయుచు” కృష్ణుని పిలిచిరి. కృష్ణు డది 
కనిపెట్టి సత్యకు భయపడి “భామామణిరొ సత్యభామామణిరొ వినవే, మన 

భక్తుడు అక్రూరుడు మనకు విందు లమరించె, ఆరగించి నే అతిశ్మీఘంబున 

నేనూ” వత్తునని బొంకి పోయెను. రాకరాక వచ్చిన కొడుకును చూచి తలి 
దం|డులు “దాలుడవె తిరిగేవూ గోపాొలకుల గూడి యని నర్మ గర్భముగా 

మందలించిరి. కృష్ణుడు రుక్మిణి "మేడకు పొయెను. గర్భభరాలసయగు రుక్మిణి 
నిదించుచుండెను. ఆమె ముఖముపై చిరుచెమటల ముత్యాలుండెను. “మా స్రీలకు 

ముఖశృంగార ముయెడ ముత్యమ్ములు గలవా, భూషణ ములుగలవింకాభర్మసర ములు 

గలపూ, స్రీలకు ముఖశ్ళంగారము చూడను తానెన్నడునూ” ఆని దగ్గరకు 

పోయి చూచి చెమటని తెలిసికొని “తాగప్పిన బంగారూ శాలువ చెంగున 

దుడిచే''ను. ఇంతలో సత్యభామ తన చెలులను కృష్ణు డ్మకూరునింటికి పోయినో 

లేక మరెచ్చటకు పోయెనో చూచిరమ్మని పంపెను. వారు వచ్చి రుక్మి ణీకృష్ణుల 

సరసములు చాటుగా చూచుచుండిరి. రుక్కిణికి కలప మలదుచు కృష్ణుడు 'నీ 
చేతులు యెరుపేమే' యని (పళ్నింప. రుక్మిణి “కస్తూరికన్నా యెరుపు కమల 
నాభా మీకరము”లని పరిహాసించెను. కృష్ణుడు మాటమాటలలో తన “ 

పూర్వములు” రుక్మిణి కెరుకపరచి కోరిక లేమైన నున్నచో రల సల 
ఆమె, “ముందు రామావతారములో మునుపడిగిన కోరికలూ, తమ్ముని యడవుల 

కిచ్చీ చంపబంపితిరి మీరనెనూ”. (శ్రీలపాటలలో రాముడు, కృష్ణుడు, వామనుడు 

అందరు నొక్క రే, అటులే సీత, రుక్మిణి అల మెలుమంగలును) రు క్మిణీకృమ్ణుల 



పౌరాణిక గేయములు es ఇ ౧జి 

సరసములు చెలికత్తెలు చూచిపోయి సత్యభామకు చెప్పగా నామె మాఖింట్ 
“మెల వస్త్రము గట్టి మత్సరముతో, పూరింటిలో నొక్క. కీలడుగు మంచమున 

సవళించెను."" రుక్కిణీసీమంతమున కందరు సవతులును గోపికలును వచ్చి 

పోయిరి గాని సత్య మా('త్రము రాదయ్యెను, రుక్మిణి కృష్ణుని సత్యభామ 

యలుకదీర్చీరమ్మని బతిమాలెను, ““స(త్రాజి తుని పృతిక సత్యాంగన యలిగినది, 

పచ్చల పతకము లిచ్చెద పరమాక్మా” తోడుకొని రండని రుక్మిణి యన 

"ధాదూమణిరో సత్యభామకు అలుకలు దీరవు, పాషాణము ఆ సత్యా భాచూమణి 

కోపము” అని కృష్ణుడనెను. కృష్ణుడు సత్యమేడకు పోయెను. కాని యామె 

కోపగృహము లోపల తలుపులు వేసికొనెను. కృష్ణుడు పామై దూరి లోని 

కేగి మరల కృష్ణుడి సత్యభామకు వీవనసేవ చేసెను. అప్పుడామె “ఇందాక 

లేని వింళా ఈ వింతా వాసనలూ, వింత వాసనలకు తా ముసుగు తొలగించీ తా 

చూచే, హరి యని తెలిసీ భామా మళ్ళీ ముసుగులు బెప్టేే (ఇవి పారిజాతాప 

హరణకావ్యపు పోలికలు) కృష్ణుడు బతిమాలగా నామె ““అ|కూరుని నగరికి 

విందులు ఆరగింతుమని వెళ్ళీ, మము బొంకించి వేగ వనజాకొ మీరు వెళ్ళీ, 

అ(కూరుడె సతి యాయెన అతి వేగంబున మీ కని దెప్పి పొడిచెను. కృష్ణుడు 
లోలోపల నొచ్చుకొని, “ముందుగ చెలులకు లంచమివ్వక నే మోసపోతి” 

ననుకొనెను. పచ్చల పతకము జూచిన సత్య (ప్రసన్న యయ్యెను. కృష్ణుడు 
వచ్చిన కార్యము మరచి ఇటనే నిలచిపోయెను. రుక్మిణి (ప్రసవించి మన్మధుని 

గనెను, శీ)కృష్ణుడు మరల పిలుపు వచ్చునంతవర కిచ్చటనే యుండెను 

ఎంత తియ్యని కథ కల్చించినారీ జానపదగృహిణీమణులు 1 

“ఉషాన్వప్న”"మను పాట చక్కని రచన. ఇది “గోపికాస్త్రీల 

జల్మకీడలు' పాట వెంబడి నుంటచే తత్క, ర్రయగు శఠగోపదాసే దీనిని 

రచించి యుండునని నా భావము, రెండు రచనములందు కొన్ని పోలికలున్నవి.ఇది 
యమూల్యమగు పాట. దీని యందున్న ఆటపాటలు వేరొకచో పేర్కొందును. 
భాగవతమందలి ఉషాపరిణయగాధకును దీనికిని నెట్టి సంబంధము లేదు. ఇందు 
మూలవిరుద్ధ్దములగు కల్చ్పనము లున్నవి. ఒకనా డుషాకన్యకు మధురస్వస్న 

మొకటి కలిగెను ఆమె ని(దాహారములు మానెను, అలంకరణములు ఆట 

పాటలు వినోదవిలాసములు విడిచెను. తనకు నచ్చిన చెలి (చిత్రారేఖ) భూతము 

క్షే] 



౧౬౨ తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యము 

కలలో వచ్చెనా యి యడుగ నామో అతివరో ఆత్మచోరుడు వచ్చెనే” 

యనెను. “అనగానె ఇలిక_త్తె అంతయును దెలిసికొని అతివ యిం[ద్రుడు వచ్చెనా” 

యనెను. “అనగానె కాదమ్మ అమరనాయకునన్న నతిపాపమబ్బు నా”కన్సి 

ఉషాకన్య సమాధాన మిచ్చెను. ఇటులే శివుడు, (బహ్మ, కుబేరుడు, సూర్యుడు, 
క. వాదన చెలికత్తె '“అంబుజాకుడు వచ్చెనా” యని (ప్రశ్నించెను, 

“అనగానె దమ్మ అంబుజాక్షుని రూప మమరెనే చాలవర”కనెను. మన్మథుడేమో 

యనుకొని మరల నడుగ ““ఆ మన్మథుని రూప మమరెనే చాలవర”కనెను, 

రుమ్తవా యని (ప్రశ్నింప, “అనగానే కాదంచు నొనంచు బల్కుక అతివ 

శిరమును వంచెను, చేతితో తలమె త్తి చెలిక తె నవ్వినను సిగ్గుచే తలయె_త్తదూ, 

కాలి (వేకికోడ నేలనూ (వాయుచును కాంత తా తలయెతృదూ, పయట 

సవంంచుచాను పాపటా దిద్భుచును పడతి తా తల యొత్తదూ, మురుగు 

శొత్తుకొనుచు ముక్క-_ర్ దిద్దుచును ముదిత తా తలయె త్తదు,ముఖము పై చెమ్మటను 

ముదముతో దుడుచుచు సథియ కా తలయె_త్తదు, రత్నాల హారమును రదనముల 

గోలచును (గిరుచును) రమణి తా తలయెత్తదు, రవిక ముడి గిల్లుచును రాయిడీ 

నొవ్వుచును ఉపద తా తలయె తదు,” ఇట ఉషాకన్య సిగ్గును సాత్విక 
భావములను అత్యంతమనోహరముగా చిథత్రించినాడు. చిత్రరేఖ ఉషాకన్య 

ప్నవృ త్తాంతము నామె తం(డ్రియైన బాణాసురున కెరిగింప నాత డనిరుద్ధునకు 

కాతుఎచి) సెండ్షి సేయుట కంగీకరించెను. ఇది విచిత్రమైన కల్పన. 

మూలమునకః పూ్తగా విరుద్ధము. _ ఉషానిరుద్దుల (ప్రమకారణముగా 

థాగవతమున యుద్ధము సంభవించినట్లుండ పాటలో రాక్షసరాజు, దేవతలతో 

కయ్యమునకు బదులు వియ్యమునకు సిద్ధపడెను. తండ్రిగా రంగికరించినజార్త 

చి'తరేఖ మరల ఉషాకన్య కందించుటతో సీ పాట ముగిసినది. 

బగ 
టె 

HAS జ్య 
ప్ో 

చో ఇక నేను సేకరించినవి ఒండురెండు భాగవతమునకు సంబంధించిన 

పాటలానిట పేర్కాందును. నందగోకులగో పికాజనమధురభ క్రి నత్యుజ్జ్వలముగాొ 

చిత్రించునవ ౯“ (భమురగీతల స భాగవతమున “భ్రమరగితము* దళమ 

స్వ౦ంధము పూర్వభాగమునే “నున్నది. ఉద్ధవుడు (శ్రీకృష్ణ డంపగా నంద 
Pre హం గోకులమునకు వచ్చి విరహార్తులై న యళోదానందులకు గోపికలకు కృష్ణుని 

వర్తమానము దెలుపును. గోపికలు తమ విరహము 'నుద్ధవనితో చెప్పు 
చుండగా నొక తుమ్మెద వచ్చి బాధింపజొచెను. ఒక గోపిక “హరి తన్నుం 



పౌరాణిక గేయములు ౧౬౩ి 

(బార్జింప బు_క్తెంచిన దూతయని కల్పించుకొని యుద్ధవునికి నన్యాపదేశం బె 

యెజుక నయ్యళితో”1 నన్నమాటలకు (భమరగీతమని పేరు వచ్చెను, ఈ 

(భమరగీతము నాధారముగా గొని యెందరు (భ్రమరగీతలు పాడిరో తెలియదు, 

“ భమరగీతలని ధవళాచలపు (ప్రతివాదిభయంకర వేదాంకాచార్యులు రచించిన 

పాట కిటతక ఆవృత్తాల పాదాలతో నడిచేది ఉంది.” అని కృష్ణశ్రీ గారు 

(వాసియున్నారు?. ఆ (భమరగీతములందలి విశేషములను వారందు చర్చించి 

యున్నారు. నేను సేకరించిన “(భమరగీతిలకు కృతికర్త కోనప్ప; కృతిభర్త 

సీలా[ద్రి 'నాయకుడు; నీలా(ద్రియను (ప్రదేశమున నున్న దై వతము, ఆరంభమున 

నిట్లున్నది. 

శ్రీ జగన్నాయకులను చి త్తకమలమందు నిలిపి 
రాజసముగ పఠన జేతు (భ్రమర గీతలూ 

ఆమల నీల్మ్నాదిపతిని ఆత్మకమలమందు నిలిపి 

విమలముగను సన్నుతింతు (భ్రమర గీతలూ. 

అంతమున నిట్లున్నది. 

నీల్మాదినాయకులకు నిఖిల్యభమరగీత లనగ 

మేలు రత్నహారములను మురిసి యిచ్చిరీ 

వెలయ కోనప్ప హృదయ నీలమందు నిఖిలచరిత 

నిలయుడుండి పలుకజే'నె (భ్రమరగీతలూ 

పాహి నీల్మాదినాథ పాహి శివసురేంద్రచరిత 
పాహి దీననిఖిల మాం పాహి రాఘవా 

సీలా[ద్రి యనగా నీలాచలము, అది జగన్నాథకే(త్రము, కోనప్ప జగన్నాథ భక్తుడై. 
యుండును. ఈ పాట భాగవవతమందలి (భమరగితమునకు సన్నిహితముగా 
నున్నది, ఇది చాలా సెద్దపాట, పుల్ స్కేపు సై జూలో సుమారు 80 పుటలున్నది, 
వూంర్తిగా (వ్రాసీకొంటినిక, (శ్రీకృష్ణు డుద్ధవునితో గోపికలగూర్చి, 

1. భాగవతము దశమస్కంధము పూర్వభాగము, ప. ౧౪౫౪ పుట. ౩౦౩. 
2. భారతి సంచిక ణా. సంపుటము ౩౦ 

$. నా మిత్రులు శ్రీ సురమౌళిగారి ద్వారమున నేనీ పాటను చేకరించితిని. ఇది 
వినిపించిన దొక వృద్ధ[బ్రాహ్మణి, పేరు చొవ్చకట్ల రాజలక్షుమ్స; కరీంనగరు 
మండలమున వేములవాడయను (బచాహాణా గహారము. ఆ యూరనున్న (పతి (బాహణి 

ప అూడ్రి 

యొక పాటల పుట్ట. 



౧౬౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

“నన్ను స్వామి (ప్రియుడననుచు నన్ను అత్య సర్వ మనుచు 

నన్ను నమి్మియుందు గోవనాథ లుద్ధవా 

నన్ను నమ్మి లోకసుఖము లన్ని విడిచి లజ్జ విడిచి 

ఉన్న నీ నీతిని మరచి మగువలుందు రుద్ధవా 

దినము నన్ను జూచి కాని దివ్యభూవణమ్ము లిడరు 

అలర నావి వొత్తి కాన్ని అన్నము వల్లరూ 

మరియు నాకు దాచి కాని మంచిగంధ మలదుకోరు 
విరులు నన్నుజూచికాని వేడ్క ముడవరూ 

నుము నన్ను జూచికాని వింతచీరె కట్టుకొనరు 

వెరచి సతులు విడెపు రుచులు ఇచ డ్పగించరూ 
లచినపుడు నన్నెగాని తలువ రన్యవార్త రలెపుడు 

నం నన్నెకాని తలువ ,రితరులా 

పలికినపుడు నన్నెకాని వలుక రన్యవార్త ర లెప్పడు 

పలుకులోన నన్నెకాని పలుక రికరులా” యని చెప్పెను. ఆ గోపికలు 

కృష్ణునితో చింకాకంత యెడముగూడ సహింపనేరరట, “ఆలరో తలనినవ్రుడు 

విల్ మడ్డమైతె దూరమనుచుో నుండిరట. అట్టి వారెట్లు తన విరహమును 
భరంచు చు ౦డిరో యని కరుణామయుడగు కృష్ణుడు పరుండి యుద్ధవుని 

(పేపల్లెకం పెను. బయలుదేరుటకు తనకెంత సన్నాహము వలయునో యంతటి 

సన్నాహ మే యుద్ధవునకు జేసెను, ఉద్ధవుడు రథమెక్కి, “గుంపు మామి క్లవనము 
గుప్త (గుత్త త మైన పనసవనము, డాకపందిళ్లు జంబీరవనములూ, వేడుకై న 

వెలగవనము, కూరనేరేడువనము, గంగరేణుపండ్త వనము గణిత మొప్పగా, 

సారిశేళవనములూ నారింజవనములూ, దాళశిమ్మ వనము ఖడ్డ్దూరివనములూ,..” 

దాటి గోధూళసమయమునకు గోకులము చేరటోయెను. పాలు పిళుకు గోపికలు 
రామకృష్ణాల వేడ్కలు పాడుచుండిరి. “ఆడగుకడుగు కుద్ర్ధవుండు అడుగు 

కొనుచు నందునిల్లు” ముందునకు సాగి నందునిల్లు చేరుకొనెను, నందుడాతని 

కౌగలించి గౌరవించి లోనికి గొనిపోయెను. “రంగుమీరినట్టి మంచి బంగారు 
గోపురములో, రత్నచావళ్లు మంచి ముత్యపరుగులూ, రామకృష్ణులు నడచినట్టి 
రాజదూళ్లమూలు జూచి, పూని యుద్ధవుండు హర్షమొంది నడచెనూ"”. ఉద్దవుని 

అడుగులకు మడుగులొ_త్తి యతిథిసక్కారములు చేసిరి. 

గీ 

త్తి 

& 

(a 

“హారినిగాను మదిని దలచి అర్థ ్యపాద్యవిధులు జేని' 

సరసభక్యెన్నములను సౌఖ్యవదవినా 



శా ఆ పుణ్యాళ్ళుని గౌగిలించుకొని నండాధీరు శానంచిట్రై 

whe వాలింటికి గృష్టు డీతడనుచున్ మన్నించి పూదింణి వాం oh 

శాపూరంబుగ మంజు Wa మార్హాయాసషుంః వాపి సె 
ణి 

లాపోతా త్సాహా హాకసుతోడ్ | నిట్లనియె సంల Pos మోదంబునశన్, 

అను పోతనగారి పద్యమును జ్ఞప్తికి దెచ్చును, 

ఆతరువాత యళోదానందులు కృష్ణునిగురించి తమ పూర్ణస్య తులు, 

అనుభవములు, మహిమలు, దుష్టశిక్షణము, శిష్టర క్షణము మున్న గున జ్ఞాపకము 

చేసికొని బాధపడిరి. యళోద, 

అంతియకాదు. అప్పుడు, 

“వనిత కుచములందు పాలు వచ్చి వరదలై పాత 

మరియు కన్నులందు జలము తరము కురినెనూ 

ఉద్ధవుడామె (పేమ కలరి (శ్రీ కృష్ణతత్వము నుపదేశించెను, 

“అరయ కాష్టమందు ఎపుడు అగ్నియుండురీత హరీ 
వదన జగమునందు జ్యోతివలెనె వెలుగునూ” ఇటులచెప్పి 

““మనోవాక్కాయములను మదువకెప్పడు హరిని దలచి 

తనియు భాగ్య మబ్బె మీరు ధన్యులె తిరి అని కొనియాడెను, 

ఆరా(త్రి యటగడచెను, తెల్లవారుజామున గోపికలు కవ్వపు చప్పుడు (ళుతిగా 

(థీ కృష్ణుని విరహమును పాడుచుండగా మేల్కాంచెను. గోపికలు విరహముచే 
(శ్రీ కృష్ణుని నిటు లుపాలంభించుచుండిరి. 

తుమ్మెద పూల మమత తరచు తేనె దొరుకు దనుక 
అరయ జారస్త్రీల మమత, అర్గషప్రే మకై 



౧౬౬ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

మరియు రాజు ప్రజల మమత మంచికార్య మయినదనుక 

పరగ పక్షి మమత పండ్లు దొరికెదనుకనూ 

యాచికునికి ప్రభువు మమత అచట ధనము దొరికెదనుక 

కానువర్ణములకు ? స్త్రీలు ధనము గృహముకూ 

అనుచు వారివలెనె కౌరి కనటమాయ దలచిరీి 

కాని వెంటనే దుఃఖ నిమగ్నలైరి. 

“అంత నొక్క భ్రమర మచట అలర ధ్వనులు పొడగానె 

సంతోషించి చూసిరి గోపసతులు మూకిలై 

ఆర్యుడుద్ధవుండు వినగ హరికి దూతగాను తెలినీ 

తరుణులెల్ల తుమ్మెద జూచి వరుస బల్కిరీ 

మధుప మా హితవునికిని మక్కువవాడొట వలన 

మధురధ్వనులచేత ముట్టకు మా పాదములన్ 

భ్రమర మా పాదయుగషము పట్టరాకు విడువుమింక 

కోమలనాభు దూతవగుటకం అ జాలునే” 

(భమరమును సంబోధించి కృష్ణుని, (ప్రస్తుత మాతడు తమను విడిచిపోయి 
రాచనగరులం దనుభవించు సుఖములను ఏకరువు పెట్టిరి. 

“రనకరత్న మయపుటిండ్లు కావు మా యిండ్లు హరికి 

ఘనులు రాజు లుండేటి నగరు కాదు మా గోకులం 

శృంగారవనము గాదు భృంగ మా వనము హారికి 

పొంగు గజతురంగములు గావు పొసగు గోవులూ 

అందమైనస్త్రీలు గారు హరికి గోవసతులు మధుప 
మునుపటి సతులకం బ కొ9త్తలు మోహ మెక్కు_వ” 

చివరకు హృదయ మాపకొనలేక, 

“ఎన్నడు హరి యిటకు వచ్చు ఇంతుల దుఃఖ మెన్నడణచు” 

ఉన్నమాట జెప్పవయ్య ఒనర ఉద్ధవా యని బతిమాలిరి, 

అప్పుడుద్ధవుడు కృష్ణుడు గోపికలకు చెప్పినవాక్యము లిట్లు వల్లె సెవేను. 

“వినగబడ్డ క్యియలు నేను వినికి నేను నిశ్చయముగ 
వినుచునున్నవాడ నేను ఇంతులరయుడీ 



ళ్ ల. మ న్ 
గ్ ల్ 

హరా ౪ ణే కల ఉల 
౮)౬_ది 

1} 

అని పోతన చెప్పెను. ఇంకను. 

పః 

మీకు నాయందు భ కి మికి_లుంచవలసె నంక 
pew.) 

మ. చెలువల్ దవ్వులనున్న వల్ల భుళ పై జీత్తింబులం గూర్తు ద 

క్కలికం జేరువవారికంటె నదియుంగా కెప్పుతున్నస్ను మీ 
రలు చింకించుచు నుండగోరి యిటు దూరస్థత్యముం దొందిళన్ 
దల(కం బోలదు నన్ను6ంగూడెదరు నిత్యధ్యానపారీణలై 'యను 

పోతనగారి పద్యమున కనుకృతులు. ఉద్దవు డచట కొన్నిడినములు గడ పెను, 
గోపికలు ఉద్ధవునకు కృష్ణునకును కానుకలిచ్చి సాగనంపుచు కృష్ణు 

నొకమారు రమ్మనుమని కోరిరి. ఉద్ధవుడు తిరగివచ్చి కృష్ణునకు గోపికల కోరిక 
నెరిగించి వారి భక్తికి, ముగ్ధుడై తానా గోకులమందు తృణమై పుట్టక పోయితిని 
గదాయని విచారించెను. ఎందులకన భగవద్భ_క్ళులై న “ఒనర సతుల పాదధూళి 
తనకు సోకునూ”. ఈ పాటయంతయు మధురభావములతో తొణకుచున్నడది.:” 

(శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారి సహాయమున సన్యాసిరాజు రచించిన 
“వచేలోపొ బ్యాన మను 85 ఖండముల దీర్చగేయమొకటి సేకరించితిని. 
ఇదికూడ భాగవతమందలి కుచేలోపాఖ్యానము చూచి (వాయబడినట్లున్నది. 
కృష్ణుని నెలవంది కుచేలుడు స్వ(గామమునకు తిరిగిపోవుచు ఇటులనుకొనెను, 
“ఏమయ్య శౌరీ నీ కేమిచ్చెననిన మా యింతితో నేమందునూ, తెచ్చెదను 
యింకేమొ యనుచు చూచునూ, శీ)కృష్ణుడయయో వృధాచేసెనూ, పోనీ 
సర్వకామితఫల(ప్రదాయిని గాంచీతినీ భాషించితిని నాకేమి కొరత యటంచు 



se తెలుగజానపద గేయసాహిత్యవ్ను 

పల్లియ కేగి గాంచి హరి(ప్రభావము”, కొంత కీర్తనము కొంత దరువు బలిసిన 

పీగేయమున. 

ఇతరములు 

ఇంతవరకు పరిశీలించినవి కొద్దిగనో గొప్పగనో రామాయణ, భారత, 
భాగవతములకు సంబంధించిన గేయములు. ఇక నితరపురాణములకు కావ్యములకు 

సంబంధించిన గేయములగూర్చి విచారింతును, ఏ పురాణమునుండియో 

మరే కావ్యమునుండియో ఇతివృ_త్తము తీసికొని పాడబడుచున్న పాట 
లున్నవి. వీనినన్నింటిని అనగా పురాణమునకొక్కటి తీసికొన్నను ఈపౌరాణిక 

జానపదగేయ[ప్రకరణము మరింత పెరిగిపోవును. కావున కేవల మత్యంత 
(పచారమందున్న గేయములనే కొన్నింటిని పేర్కొ. ౦దును. సత్యవాదిత్యమునకు 
ఆడితప్పనితనమునకు మనము మొదట చెప్పుకొనుపేరు హరిళ్చం(ద్రుడు. సత్య 

హారళ్సం|దుడని యాతని సార్థకనామము. ఇది మనభాషయందొక జాతీయముగా 

పరిణమించినమాట, వేదమందలి హరిశ్చం[ద్రకథకును పురాణమునందలి 
హరిశ్సం(దకథకును భేదముండుట సర్యవిదితము. పురాణమునందున్న 
కథయే కావ్యకారు లాధారముగాగొని పెక్కు కావ్యములు దేశభాషలందు మలచు 
కొనిరి, ఈ పురాణకథయే (పజాసామాన్యమున (సచారమందున్నది, వేద 

హరిశ్చం(ద్ర మందరకు తెలియదు, అది సత్యహరిశ్చం(ద్రముకూడ కాదేమో, 

సత్య హరిశ్చం(ద్రకథ మార్కండేయపురాణమున నున్నది. దాని నాధారముగా 

గొని పెక్కురు కవులు కావ్యములు రచించిరి. నాటకములను (వాసిరి, 

ఆ నాటకముల కనుసరణ చర్వరాల భాగయ్యయను తెలంగాణా జానపదకవి 

“ నత్యవొరిళ్ళోం్యద-(చితుతమ్యువొటో ను శ్రీలు పాడుకొనుటశవై. (వౌసెను' 

సత్యహ రిశ్చం[ద్ర కథ (ప్రసిద్ధమైనది. ఆం|ధ్రదేశమున నాబాలగోపాల మాకథ 

నెటగుదురు. కనుక నిట కథపేర్కొనుట యనవసరము, మార్కండేయ 
పురాణాంతర్గత హారిశ్చం(ద్రకథకును నాటకహరిశ్చం[ద్రమునకును కొంత భేద 
మున్నది. హరిశ్చం(దుడు వేటకుబోయినచోట విశ్వామి(తునకు రాజ్యమిచ్చినట్లు 

మార్చ ండేయపురాణమున నున్నది. కాని నాటకమున తద్భిన్నముగా నున్నది. 
పాటలోకూడ నంతియ, మాతంగకన్యకల వృత్సాంతము పురాణమందు లేదు. 

కాని జనసామాన్యమున నీ వృత్తాంతము (ప్రబలినది, ఈ పాట, 



గేయములు ౧౬౯ 

త్రో శ్రీ అయోధ్యాపురము ఉయ్యలో 

ఆపురం బెన్నగా |? ఆదిశేషుని తరమె ఖే 

అని అయోధ్యాపురవర్ణనముతో నారంభమై సరళభాషలో సాగిపోయినది, 

పెన పేర్కొన్న రెండు విశేషములు తప్ప ఇతరము లేమియు లేవు. పాట 

యంతయు కథా[పథానముగా చకచక నడచిపోయినది. దీనిని (ప్రచురించినది 

కొండా శంకరయ్య, 

పై కథనే “చం దమతీదోబి. [బతకమ్యపాటి గా నరసింహమూ_ర్రియను 

నాతడు (వాసెను. ఈ పాటలో గమనింపదగినవి రెండువిషయములు. పై పాట 

యందువలె నిందనభలో జరగిన వసిష్టవిశ్వామి(త్రసంవాద మీపాటలో లేదు. 

ఇంకొక విషయమేమన చం(దమతిషె చౌర్యనిందకు మారుగా హత్యానేరము 

మోపబడియున్నది. ఇంతియ భేదము. (కొండా శంకరయ్య ౧౯౫౧) 

సమ_స్సభువనములకు సృష్టిస్థితిలయకర్తలై న (త్రిమూర్తులను పసి 

బాలురుగ జేసి (బహ్మాండముల నన్నింటి నిద్రపుచ్చుటకు జోలలు పాడినది 

సరమపతి[వత యనసూయాదేవి; అ(త్రిముని యర్ధాంగి. స్త్రీలోకమున కామె 
యారాధ్యమూ ర్తి, శిరోభూషణము. ఆయము గాధను ““అనోనూయోదోటి 

[వితుకొమృుపాటిగా రచించినది బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి. (పల్లీషరు 

చందా నారాయణ ౧౯౫౧) అనసూయ సేవల కలరి య్మతిమహాముని యామె 

నేదేని వరమడుగుమన “పసుపు కుంకుమ చాలు” ననెను, ఒకనాడు (త్రిమూ రులు 
మేరుపర్వతము జూడ టోవుచుండిరి. అ(త్రి యా[శ్రమము మీదుగ బోవునపుడు 
వారి వాహనములు కదలవయను. అందుకు కారణము, 

ఆ పతిివత మహిమ ఉయ్యాలో అగ్నిజ్వాలలయటుల ఉయ్యాలో 

మిన్నువరకును [బాకే ,, మీ వాహనంబులను ఉ 

అరికట్ట జేనినవి అ అని నారదుడు చెప్పె ,, 

శ్రిమార్తు లామెను పరీక్షింసగోర నారదు డింతకుమున్నె ఇనుప గుగ్గిళ్ళు 
చేసిపెట్టి తనకు అనసూయ యొనర్చిన శృంగభంగమును నివేదించి వలదనెను, 
కాని త్రిమ్తూర్చులు వినక (బ్రాహ్మణవేషమున నామెయింటి కతిథులై పోయిరి. 

భోజనసమయమున వారామెను “వస్రవిహినవై 'వడ్డించు భోజనము” అని 



౧౭౦ తెలుగు జానపద గేయసాహేర్యషు 

కోరిరి, ఆ పతివ్రత పంచాక్షరీమం(త్రమును పఠించి భర్తను ధ్యానించి వారిపై 

ఉదక సేచన మొనర్చెను. ఇం కేమున్నది। వారు చం టిబీడ్డలై రి. (దిహ్మాండ 

భాండోదరు లనసూయ యింట పారాడుచుండిరి. భర్తకీ వృత్తాంతము చెప్పి 

యామె వారని పెంచుచుండెను. (త్రిమూర్తుల భార్యల కిది తెలిసి వారు వచ్చి 

అనసూయను పతిభిక్ష వేడిరి, అప్పుడామె, 

శ్రీల నవమానింప ఉయ్యాలో చిత్తమున దలపోని ఉయ్యాలో 

కపట స్వధావాన క కౌంతలను చెపగా ,, 

రలచగా తగునమ్మ ,, దండివారైనాను 

అని మందలించెను, ఈ కథకీ చరణము లాయువుపట్టులు, ఉపదేశకములు, 
వారి (ప్రార్థనపై బాలుర (త్రిమూర్తుల జేసెను. (త్రిమూర్తులు వరము గోరుమన 
మీరు మాయింట పసిపాపలై యుండుడనెను. వారు తమ మువ్వురి 
యంశములను చేర్చి దత్తాత్రేయుడుగా అనసూయ గర్భమున జన్మించిరి, 

ఈ కథనే వస్తువుగా గొని వెంకటనారాయణకవి. “ బోత్తాతోయ 
జనన” మను పదునేడు ఖండముల గేయమొకటి రచించెను. ఇది యింకను 

మ్య(దింవ శవిలేదుు. (శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారి సహాయమున దీనిని నేను 
సేకరించితిని, “దాసవరేణ్యులు తగుభక్తితో వినుడి ద_త్తాత్రేయుల చరితము"' 
అను పల్ళివితో నారంభమైనదీ గేయము. ఇది కవి వాక్యము, పదునై దవ 

చరణమున దక్తా(శ్రేయ జనన మిట్లు చెప్పబడినది. 

హరివంశమున నీ వరుడు దుర్వాను డ | త్రికి జన్మించెను 
సరనిజభువనవంశమున సుధాకరు డిరవంది జన్మించినాడు 

మేమీ చరితాము మార్గశిర జుద్ధచతుర్ణశి..., లగ్నము 

నందు పరగ దత్తా(తేయు లతికి బాగుగా జన్మించె సుతుడ్రెై 

“గోఫుపాట” నెవరు (వ్రాసిరో తెలియదు. ఇది కరుణరసపూరితము, 
సత్యసంధత, ధర్మభీతి, పకువులనుండి మానవుడు నేర్చుకొనవలసినదిగా 
నుద్చోధించు గేయమిది. ఈ పాట అనంతామాత్యుని (౧౪౩౫) భోజరాజీయ 

మండలి గో వ్యా ఘనంవాదకథ కనుకృతి, భోజరాజీయమున నీకథ మిక్కిలి 
రసవంతముగా ననేక ఉపకథలతో పెద్దదిగా నున్నది. .వదక_ర్హ దీనినే 
క్లు ప్పపరఛినట్లువ్నది. నంస్కతమందలి భోజచరితమునకు కొమ్ములు పెరిగి 
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లుగులో భోజరాజీయమైనట్లున్నది' సంస్క త మూలమున లేని విషయము 

*0[(ధ్రభోజరాజీయమందు 'పెక్కులున్నవి. 

కః; సూతకథ భోజరాజ చ 

ర్మితమ యానడుమ ధృర్షరీతుల్ నీతుల్ 

చిత్రకభలై. తలిర్చగ 
శోత్రసుఖముగా నొనర్చ జొప్పడి యుండున్.! 

౨ని క ర్హయే స్వయముగా చెప్పియున్నాడు. కనుక నీ గోవ్యా([ఘ సంవాదకథ 
హూడ మూలభిన్న మైనదై యుండును. ఈకథ (గోవినహాడు) కన్నడమునగూడ 

కలదు. తెలుగువారనుండి కన్నడిగలు గై కొనిరో లేదా కన్నడిగలనుండి తెలుగు 

వారు చేపట్టిరో తెలియదు. భోజరాజీయమున నీగోవాక విపునిదిగా చెప్పబడి 

యుండ, పాటలో శ్రీకృష్ణు గోవుగాని వర్షింపబడినది. శ్రీకృష్ణ డొకనాడు 

తూరుపు గుబ్రల వెపు తన యాలమందను దోలుకొనిపోయెను. అతడు “పెద్ద 

కాలపు యావులారా పేరుపడ్డా మందలారా, కపిలయావు దూడలార క।రీయావు 

దూడరావె, తెల్లయావు దూడ రావె, బొల్లి యావు దూడ రావె, కామధేనువ 

కల్పతరువా, శీ) లక్ష్మీ పేరిందేవి అన్నపూర్ణా విశాలాక్షీ, తెల్చ్హమచ్చ గోవు 

రావె, నల్ల మచ్చగోవు రావె, చిన్న యావుదూడరావె' యని పేరుపేరున 
పిల్చి పాలు పితికి గోపాలకుల కిచ్చి పంపెను. ఆవులు మేయుచు 

కొండకోనలకు పోయెను, ఇంతలో నొకపెద్దపులి గాం[(డ్రుగాం(డ్రుమని పై బడ 

వచ్చెను, ఆవులమందనుండి యొక యెల్లావు వచ్చి పులి ముందు నిలిచెను, 

తక్కినవి కొన్ని వెనుక నిలిచెను. మరికొన్ని వెనుకవెనుకకు జారపోయెను. 

ఎల్లావునకును వ్యా_ఘమునకును సంవాదము జరిగినది, తనను దినుటకు 

సిద్దపడిన పులితో నా గోవు, “మూడు దినముల క్రింద నేను, కవల దూడల 

కన్నదానను, నన్ను పెంచిన దాతలెల్లా, పాలు పితికి యుండగాను, రెండు 

దూడల బెంచుచుంటిని, నాదు రాకకు దూడలెల్లా, యెదురుచూచు బెంగతోను, 
శలవు యిచ్చిన పాలు యిచ్చి, మళ్లి వచ్చీ నీదు యాకలి” తీర్తునని పలికెను. 
గోవు మాటలు పులి నమ్మదయ్యెను. ఎట్లు నమ్మగలదు? ఎవరైన తన చావు 
గోరి మృత్యుముఖమున (ప్రవేశింతురా? కాని సత్యము,ధర్మము మూర్తీభవించిన 
గోవట్టిదికాదు, న్ సకలదేనతలపై పుట్టినింటిపై, మెట్టినింటిపై ఆనలుంచి 

ళ్ a 

అకిల్ _ అల అదలా వళ్ళ నికు. 
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తప్పక తిరిగి వత్తునని బాసలు చేసెను. అది యేమి మహిమయో శ్రి 

వ్యా(ఘర్లాజు మనసు కరగిపోయెను, పాలిచ్చి తిరిగి రమ్మని ఏడిచి పెళ్తైను, 

న్ క్ష్ -పొంగులువారుచు పుత్ర వాత్సల్యము పాలచేపులై ధారలు గురయ 

న ys y 'బిడ్డలకు కడుపార పాలు గుడీపి వానికి బుద్ధులు గర Si 

కక బిడ్డల కీ విధముగా జెప్పి యాగోవు తన కోడి 

యావుల షే స్రుతన నీ సం “నాదుకొడుకుల చూచి మీరు, ముందుకొచ్చిన 
పొడువబోక, hs py క, మందచేర్చుక బుద్ధిగరపుడి, నాదు 

_ కొడుకుల దయన్ను 'చూడుడి'"యని (ప్రార్థించినది. ఈఘట్ట మత్యంతకరుణా 
పూరతము. ఆవు తీళేకోటి వొరి సెలవంది పెద్దపులి చెంతకు తిరిగిపోయెను, 

అచ్చట పులి కనపడలేదు. గోవు బిగ్గరగా పులిని పిలిచినది. పులి గోడు 
గోడున ఏడ్చుచు వచ్చి గోవు కాళ్లపై బడి దానీ సత్యసంధతను కొనియాడి 
(పాణములు విడిచినది, 'పూంసపై అహింస గెలిచినది. (క్రూరమైన వ్యాఘ్రము 

శాంతస్వరూపిణి యగుట శోకఫోయందలి పాఠము. (త్రిమూర్తులు (ప్రత్యక్షమై 

గోవును దీవించి “నీవు "యున్నా (గ్రోమమందు, వంటలెల్ల పూరర్తిగాను, 
నెలకు మూడు వర్షమూలు, సకలజనులు సుఖమునొందే”ిరని దీవించి పోయిరి, 

గోవు తన బిడ్డలకడకు తిరిగిపోయెను. ఎంత యద్భుత మైనదీ కథ, ఇది 
సత యని యేడుమా(త్రల యావృ త్తములతో సాగిన గేయము, 

ఇంకొక్క. మధురగేయమునుగూర్చి ముచ్చటించి ఈ (పకరణము 

నింతటితో ముగింతును((( "నారదుని _క్షలహ।[ప్రియత్వము _ దేవతలకుగూడ 
సమస్యయే. అతని మూలమున శికృషునింట జగడములు పుట్టి చివరకు 
స్వర్షమునుండి పారిజాతవృక్షమే భూలోకమునకు దిగిరావలసివచ్చెను , ఈ కథ 
హరివంశమందున్నది. దీని నాధారముగా గొని ముక్కు తిమ్మయ్యగారు ముద్దు 

పలుకులతో పారజాతాపహరణకావ్యమును సంతరించిరి, కొలదిమౌర్చులతో 
నీకథ నెవరో “వొదవాతనల్పపోగా స్త్రీలు పాడుటకనువుగా (వ్రాసిరి, 

రచయిత అటు హరవంశమును ఇటు పారిజాతాపహరణమును చదువుకొని 

సొంతకల్బ్పనలతో చక్కని కథాగేయముగా మలచినాడు. స్త్రీల సహజమనో 
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V4 భావము లిందు మృదువుగా పొదుగబడినవి, ““శీకృష్ణుం డొకనాడూ 

శృంగారా హోరుండై * (శీకాంరామణి నగరుకు వచ్చెను చెలువముతోడుకినూ' ' 

రుక్మి జీకృష్ణు లేకాంతమున నుండ నటట నారదుడు వచ్చి సత్కారములు 

బడసెను, తపవాత “కుచ్చితుడై నాళదుడూ, కృష్ణునికొక కానుకగానూ”” 

పారిజాతము నొక చిగురాకున పొదివి యిచ్చెను. కృష్ణుడది చేచవనున్న 

బక్మిణి కిచ్చెను. ఆమె దానిని తల ధరించెను. వెంటనే “తలకురులూ వకవింవ 

మేలుగ నిలువులు యెక్క, అరుదుగ కోమలి వడలికి వక వన్నధికమయ్యి 

తో£''ను. “మగమీల నగజాలు తెగ గీలుకొను వాలుకనుగవ కొకవింత 

కాంతి యొదవె'నన్న ముక్కుతిమ్మన పద్యభావమున కిది దగ్గరగా నున్నది. 
నారదుడా పారిజాత(ప్రసూనమహాత్మ్య మిట్లు చెప్పెను. ““శుకదాణీ ఈ పువ్వూ 
చోద్యం అకలంకముగా వినుమీ, వికనించ్లుండును _.వాడదు యెన్నడు 

విరి వాసన చెడదూ”. ఈ చరణములు, 

శ॥ పరిమవము నెడదు వాడదు, పటివము దప్పదు పిరాగభర భరితం దై 

ఏరతము జగదేకమనో,హరమగు ఏ ఉగుమరాజ మంబుజివదనా. 

అను పద్యభావమును వెల్ల డించును. ఇచ్చట జరిగెడి వృత్రాంతమంతయు 
సత్యభామ చెలులు చూచిపోయి యామెకో చెప్పిరి. ఇంకేమున్నదిః సత్య తోక 

(దొక్కిన శ్రాచయ్యెను, ““పూరింటీలో నొక్కా. కీలడుగు మంచము పై చీరొక్క-టి 
పరుచుక పవళించెను (శ్రీహరులను దలచీ''. జానపదులు తమ చి_త్తవృ శక్తికి 
దగినట్లు మలచినదీ ఘట్టము. పూరింట మంచముపై చీరపరచుకొని నిద్రించుట 
జానపదులకు సహజము. రాజాంతఃపురముల పరిచయముగల తిమ్మన సత్య 

భామను కోవగృహమున చీకటింటి కడకంకటిపై మాసినచీరతో వాసెనకట్టుతో 
నిడువాలిక క స్తురి పట్టుతో జలదాంతచం(ద్రరేఖానదృశాంగిగా చితించినాడు. 
ఇది ఆయనగారి జ్లీవితమునకు సహజమే, శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామమందిరమునకు 
వచ్చెను, అతనికీ విషయము లేవియును తెలియవు. ఎప్పటియట్లు సత్యభామ 
ఎదురు రాదయ్యెను: కృష్ణుడు సత్యభామశై “మెత్తని పానుపు వెదకే మేడా 
మడుగులు వెదకే చి_త్తరు చవికెలు వీక్షింపుచు తన చి_త్తము కిట్లనెనూ".అతని 
కేదో మారుపు దోచెను, “కలహాంసలు నడవవుగా కలియరు యింతులు రారూ, 

అభురొ మృదంగము తంతులు బట్టరు హరి బాడగ రార్కూ ఇన్నాళ్లానలె లేదూ 
సుదతీమందిర మే మో, చిలుకకు పద్యం చెప్పదు కోవెల కెలమియ్యదు ఫలమూ”” 



౧౭౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యప్పు 

ఈ చరణములు “కనకపంజరళారికలకు జక్కెరవెట్టి చదివింసరేలకో 

సథియ లిప్పడు'' అను తిమ్మనగారి వద్యమునకు మారు రూపములవలె నున్నవి, 

కృష్ణునకు నిజము శెలిసినది* ““పన్నుగ ముని దెచ్చిన యా పారిజాతప్ప మాట, 
విన్నపములు చేసికకాబోలు మావౌన్మాలయిలకవనూ” అని తలంచెను, సత్య 

భామను సమీపించి వీవనలు వీచి బతిమాలి చివరకు కాళ్ళు (మొ క్కె-ను* ఇందులో 

సత్యభామ (శ్రీకృష్ణుని శిరమును వామపాదమున దొలగం(ద్రోయదు. (మొక్కి-నంక 
నామె యలుక దీరెను. తరువాత శీ)కృష్ణు డమరావతినుండి పారిజాతము 

దెచ్చి సత్యభామ సెరటిచెట్టుగా నాటెను. సత్యభామ తనకు చెప్పే లభించినదని 

తన మంచము నాచెట్టుకి)ంద వేయించుకొని పవ్వళించెడీది. కాని ఏమిలాభము? 

“పూచిన వువ్వులన్నీ రుక్మిజణీకడ కపుడూ వెళ్లే, తుమ్మెదలై పూలన్నీ రుక్కిజిపై 
(నాలో, ఇంతకన్న సత్యభామ కేమి గర్వభంగము కావలెను; జానపదు లెంత 

కల్చనము చేసినాంచ్చుటః ఇది మూలమున లేని కల్పనము; హాన్యరసపూరితము, 

అగ్నికాజ్యము తోడై నట్లు నారదుడు వచ్చి రుక్క్మిణితో “పారుజాతపుచెట్టు 

సత్యభామ 'పెరటా, వేయుట గాని పూచిన పూవులు అన్నీ నీపైనే' యనెను, 
ఇందు సత్యభామను దెప్పిపొడుచుటయు కలదు. రుక్కిణి నారదునికి (మొక్కి 

గీకృష్ణ స్తోత్రము చేసెను. మిక్కిలి మనోహారమగు పాట యిది, ఇది “కిటతక 
కిటతక' యని ఎనిమిది మాత్రల యావృ_త్తములతో నడచుచున్న ది. తొలిభాగములో 

సాహిక్యాక్షరములు తక్కువగా నున్నవి, మలిభాగములో ఎక్కువగా నున్నవి. 
“నీతము(దికిలను పాటలోగూడ నిట్టి వరుసయే కలదు. ఇటులే రామదాసుగ్గారి 
“గరుడ గమన రారా “అదుగో భ(ద్రాది యను పాటలును నడచినవి, 

ఈ పొరాణికగేయములందు కొన్ని పురాతనములు మరికొన్ని 
యాధునికములు. పారుజాతపల్ల వి వంటి పాటలు కొంత (ప్రాచీనగేయములే. 
హరివంశము పారిజాతాపహరణము మున్నగు కావ్యములు వెడలిన తరువాత 

బయలుదేరిన దీపాట. శై లియందును వద(వయోగమందును కొంత (ప్రాచీనకా 

సౌరభము వాసించుటయే దీనికి. కారణము. రామాయణకథాగేయములందు 
పేర్కాన్న గేయములు కొన్నీ అత్య౦త(ప్రాచీనములు. ఆం|ధదేశమున జై జైన 

బొౌద్రమతముల (_స్రభానముల స్ప్నష్టాస్నష్ట చిహ్నముల కివి 'యుదహిరణముపు. 

వెంన్మృత మూల గంశములందు తప ్ప్నషతమరానశవమద జవం 
కందించినవి. సొర్వజనీనత, ' బహుళ[వ్రచారము మున్నగునవి వాని 



పౌరాణిక గేయములు ౧౭౫ 

పొరాతన్యమును బలపరచును. చెర్విరాల భాగయ్యవంటి ఆధునికులు రచించిన 

గేయములు నవీనములు. ఈతడు రచించిన కొమిరెల్లి మల్లన్నకథ, హరిశ్చం[ద 
పాట మున్నగునవి ఆధునికములు, కవి సజీవుడుగనుక ఆధునికములని తెలిసినది 

గాని లేనిచో ఎట్లుతెలియునను శంక జనించును, అది వాస్తవమైన శంకయైనను 
ఆ యా పాటలకున్న ప9చారము దానికి సాక్ష్యముగా నుండును, . జానపద 

గేయములు సాధారణముగా పాిచీనములయ్యు యుగయుగమున భావశరీరము 

నట్లే నిలుపుకొనుచు భాషావస్రములను మాతి)ిము ముర్చుకొనుచుండును, 

పూర్వగాధలు గేయములు పీఠముగాగొని ఆధునికులై న భాగయ్యవంటివారు 

వాసిన గేయములు కేవలపాక్షీక పీచారము గాంచినఏ. కొమిరెల్లి మల్లన్నకథ 

వీరన్నలవారు చెప్పునది [పాచీనగేయము. తెలంగాణ మంతటను (ప్రచారమం 
దున్నది. ఆ భావశరీరమునకు భాగయ్య తన భాషావసనములు దొడిగించి 
(ప్రచురించిన గేయమంత (ప్రచారము గాంచలేదు. కనుక నిట్టిగేయముల 

పౌరాతన్యము గాని నవీనతగాని వాని (ప్రచారము, శైలి, భాష మున్నగువోని 

సహాయమున కొంతవరకు తెలిసికొననగును. 

ఈ (పకరణమందలి గేయములను నిశితముగా పరిశీలించినచో శిష్ట 

సాహిత్యమునకును, జానపదసాహిత్యమునకును గల పరస్పరసంబంధము 
గోచరమగును. కేవలము తెలుగు (గంథములనుండియేకాక సంస్కృత 
(గంథములనుండి కూడ, భానములు ఉపపూనములు కొన్నిచోట్ల భాషకూడ 

జానపదగేయములకు దిగుమతి మైనది. “సీత ఆనవాలు" పాటరోని “పాడ్యమి 
జదివిన వేదమ్మువలె"” ననెడు పం_క్తిని ““ప్రతిపత్సాఠశీలన్య విద్యేవ తనుతాం 
గతా' యనెడు ఆదికవివాల్మీకి మాటలకును గల పోలికలను చూచినప్పుడు 
జానపదుల ప్రై శిష్టుల (ప్రభావము సుస్పష్టముగా గోచరించును, ఇటులే తెలుగు 
రామాయణము, భారతము, భాగవతము మున్నగు (గంథముల (పభాన 

మనంతముగా మనకీ గేయములందు కాననగును. పోలికలున్న ఆయా 

భాగములను సందర్భానుసారముగ నుట్టంకించితిని. పి త్యేకముగా పోతన్న గారి 
పభావము జానపదులపై నధికముగా సడుట ఆం(ధ్రదేశమున .పోతన 
భాగవతమునకున్న (పచారము సూచిం చెడిని, ఇక రం గనాథభాస్క.రరామాయణము 
అందున్న మూలభిన్నవిషయములకు జానపదులు తమతమ చిత్త్పవృత్తుల 
కనుకూలముగా మలచుకొన్న కథల నందించియుందురని నా భావము. 



౧౭౬ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

ఇంతకు (గహించవలసిన దేమన జానపదసాహిత్యము శిప్టసాహిత్య ము నకున్న 

శిష్తసాహిత్యము జానపదసొాహిత్యమునకును, ఒకచో కాకున్న మరియొక్రచ్లో 
ఆలంబనములుగా నిలిచినవి. లేదా మహాకవి భవభూతి యన్నటుల  *సల్రిం 
మొక్కు టె బిందు తుషారభంగ, బుద్చుదావర్త రూసముల్ సొందునటు"। 

విశ్వజనీనమైన భావములు, లోకసామాన్య మైన యుపమానములు, కల్పనలు 

మున్నగునవి, వేరువేరు సాహిత్య(ప్రక్రియలందు, భిన్నజనములందు, భిన్న 
భాషలందు, _భిన్నదేశములందు, మానవాత్మను (పతిబింబించుచుండునని 
భావింపవలెను, 

నా 

lt మల్లాదివారి యనువాదము, ఉత రరామచర్మిత నాటకము $8.47, 



చారితక గేయములు 

జెనపదగేయవాజ్యయమున చరిత్రకు సంబంధించిన గేయముల 
క్రొక్ర విశిష్టస్థానము గలదు. వ స్తువునందును, శై లియందును, క థాకథనపద్ధతి 

యందును తక్తిన జానపదగేయములకన్న నివి భిన్నముగా నుండును. చార్మిత్రక 

గేయములను పొళ్ళ్చాత్యులు Historical Ballads అందురు. ఈడాొజ్మయ 

విమర్శకులు కొందరు వీనినే వీరగితములనిరి, ఇట్ల నుటకు కారణమీ గితములందు 

వీరరసము (ప్రధానముగా నుండుటయే. వీరుల పోరాట మాధారముగాగొని 
పాడుకొనునవి గనుక నివి వీరరసగుంభితముగ నుండి వీరగితము 

లనబడుచున్నవి. పాశ్చాత్యులు కూడ వీనిని 69016 Ballads అనిరి 

చారిత్రక- వీరగీతములు తత్తదుచితవీరసంఘటన మేదియో జరగిన వెంటనే 
యుదృవించును. ఆసన్నివేశమును కన్నులార గాంచియో లేక చెవులార వినియో 
జొనపదు డొకడుద్వేగముతో గానమొనర్చును. ఆపాట యంతట ప్రాకి 
పోవును. ఇట్లు విస్తరించుటలో పాటయొక్క_ వ స్తువు కాల(క్రమమున మార్పులు 

పొందును. ఒక (కొ_త్తపాటయం దభివర్ణంసబడిన సంఘటనములకు (పాత 

కాలప్ప గేయ(ప్రవాహమందలి సంఘటనము తోడై ఊహా౦పరాని మార్పులు 

కలుగును. (కొత్తనీరు వచ్చి (ప్రాతనీరు కొట్టుకొనిపోయినట్లును, [కొత్త 
(ప్రాత రెండు నీరములు వేరువేరు రంగులతో నేకధారగా (ప్రవహించినటులును 
ఈవీరగీతములలో కూడ “(కొ త్త పాతల మేలుకలయిక (క్రొమ్మెరుంగులు” 
జిమ్మును. (పాతపాటలందలి పేరులు (క్రొ తృపాటలందో లేదా [కొ_త్తపాటలందలి 
"పేరులు (పాతపాటలందో దూరును. ఇటులే (గామనామములు, వ్య కుల పేరులు, 

సన్ని వేశములు, యుద్ధతంతములు, ఉపకరణములు, కాలబద్ధము కాని 
విషయము లొకదానిలో నొకటి కలిసిపోవును. ఎప్పుడో లిఖితమైపోయిన నిట్టి 
చార్మితకగీతములందు సినలై న చరిత్రము లభించును. కేవలమొథిక(ప్రవాహ 
మందున్న గీతములందు కొంత మార్చు కలిగినను వానికి నాధారమైన చార తక 
గాథలను ఒక్కొక్కప్పుడు గు_ర్దించుటకు వీలగును, ఇట్టి గీతములు 
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రానురాను పూ_రీగా మారిపోయి గు_ర్జించుటకు వీలుకాక ఆస్పష్టచార్మితకములు 

(Quasi-historica)గ్గ పరిణమించి మరికొన్ని దినములకు పుక్కిటి 

పురాణములుగా కల్పితకథలుగా మౌరిపోవును, మన ముసలవ్వలు చెప్పుకొనెడు 
కాళ్లు లేని కథలందిట్టి వెన్ని సత్యమైన చారిత్ర శేతివృ త్రములుగల కథల 

మరుగుపడి పోయినవో తెలియదు. పుక్కిటిపురాణములైై కోయిన వానినుండియు 

అస్నష్టచారి త్రకములనుండియు నిజమైన చరిత్ర (తవ్విపోయుట కష్టసాధ్యము; 

కొన్ని సమయముల పూర్తిగా నసాధ్యము. ఇట్టి పరిస్థితి (ప్రతిదేశమునకు 
(పతిభాషకును కలదు. 

వీరిగీతము లాయాసంఘటనము లాధారముగా గొని "సీతారామరాజు 

కథి' ““ఉప్పుపాటి'లవలె వెనువెంటనే బయలుదేరి యుండవచ్చును, లేడా 

“బొబ్బిలికథ”, ““దేసింగురాజు కథిలవలె కొంతకాలము గడచిన పిమ్మట 

నైన పృట్టియండవచ్చును. ఇంకను వీరావేశముతో జై_(త్రయా(త్రకు వెడలు 

వీపల నుక్రేజపరచుటకు గాని లేదా రణరంగమున వెన్ను జూసనున్నవారికి 

కర్తవ్యబోధసయుసిశై గాని యేనాయకుడో లేదా తదా శితుడై న యేవీర(చారణ) 

గాయకుడో కాని గొంతెత్తి యిట్టి పీరగీతములను వెలార్చవచ్చును. పృథ్వీరాజ 

వీరవిహాోరయశమును (సృధ్వీరాజ రాసో) దిగంతవిశాంత _'మొనర్చీనదా 

కీర్తి కాయుని యాస్థానకవియగు చం|ద్రభట్టిని మన మెరిగిన విషయమే. మన 

కాలములోనే కెలంగాణా వీరులు నై జాం నిరంకుశ(ప్రభుత్వము నెదిర్చి 

పోరాటము సాగించినప్పుడు  ఆయావీరులు వీరస్వర్ల మలంకరించినప్పుడు-- 

తక్షణముననే వారి పేరులతో వీరగితములు బయలుదేరుట కాౌంచనగును. 

సైనికుల -నుత్సాహపరచుటకు, పూర్వము మన సైనికవ్యవస్థయందు 

వీరపాణముండినటులే వీరగానములుకూడ నుండియుండును. ఆయా రాజుల 

యొక్కయు, దండనాథుల, పాలెగార్ల, వీరుల యళోగాన మొనర్చుటకు వారి 

ఆస్థానములందు వారి పరిపోషణమున వంధిమాగధులో, భట్లో, పిచ్చుకుంటువారో 

శారదకాం[డో, గొల్లసుద్దులవారో యుండెడువారు. అట్టివారే తమ వంశము 

వారికిని తదితరులకును ఈ వీరగితములను నేద్పచుందెడువా రు. కాలక్రమమున 

వీరయశోగానమే వారికి వృత్తిగా పరిణమించెను. ఇప్పటికిని ఆయారాజులు, 
పాశెగార్జ, ఆ వీపలు అంతరించినను, వారి వంశములు కూడ నిశ్శేషమై 

పోయినను, వారు కట్టించిన కోటగో డలు దిబ్బలై పోయినను, వారి సంతతివారు 
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౦దరు దకి_, క్తి విడిచి కలమో, హలమో, పట్టుకొని (పాకులాడు 

చున్నను, వారి యశస్సునుమా(త్ర మీజాతులవాద పాడుకొనుచునే యున్నారు. 

వీరగేయములకును తదితరజానపదగేయములకును ధ్యేయము వేరువేరు. 

ఉర్సాహోల్లాసములకు గాక ఈ వీరగీతములు _ప్రబోధమును కలిగించుటకై 
పాడబడును. చారి(త్రకగీతములందు తక్కిన జానపదగేయములం దున్న౦త 

(ప్రక్కతిపరిశీలనమో,  వర్ణనమో, అలంకార(ప్రాబల్యమో యుండదు. కొన్ని 
కొన్ని చరణములు నూత్రమే పదేపదే పృనరావృ త్రినొందుచు (శోతల 

నాకర్షించుచుండును, ఈ లక్షణమును వారానువర్తనము (Ballad Common 

Places) అందురు. వీరగాధలు పరాశ్రయకవిత్వమునకు (Objective 

Poetry) ఆకరములు, వీరగాధాగేయము లెక్కు.వగా చారణవృ త్రులవారి ఆకు 
కవనములు. కథాగమనమున ఎఏకసూ[తత పాటింపబడును. (పతి వీరగాధ 
ఏదేనొక నీతిని ధ్వనించుచునేయుండును. ఉత్తరదేశమున పంజాబు రాజపు(త 
స్థానములు వీరగాధల పుట్టలు. వీరగాధలను హిందీలో “రాసో అందురు. 

పంజావీలో “వార్” అందురు. మరాఠీభాషలో 'పొవాడా' యనెదరు. 

టా 

గి 

ఆం(ధ్రదేశము తొలినుండి వీర్యప్రసువు, తెలుగుతల్లి తన చలువ 
దోసిళ్ళతో నెందరెందరో వీరాధివీరులకు ప్పుఠుడువోసినది, ఇచట బుట్టిన 
చిగురుకొ మ్మైన చేవ. ఈ పోతుగడ్డపై (బహ్మనాయనివంటి బాహుబల[పొఢులే 
కాదు, బాలచం[దునివంటి కుమారులే కాదు, మాంచాల, రుద్రమదేవి, పార్వతీదేవి 

వంటి సీరనారీమణులు నుద్భవించిరి, వారొలుకవోసిన మగసిరి ఇంతంతకాదు. 
కదనరంగమున విశ్చ్శంఖలవిహార మొనర్చిన వారి కత్తులమెరుపులు, శ(త్రువక్షముల 
గాడిపారిన వార యుక్కు. బల్లెముల ఖసిక్కుమను చప్పుడులు, శరీరములతో 
కలసిపోయిన వారి కాసెబిగింపు లీనాడు వినబడకున్నను కనబడకున్నను 
(ప్రజలనోళ్ళ నిల్లు గట్టుకొన్నవి. తెలుగువారికి వీరాఖినివేళము మెండు. కనుకనే 
వీరోత్సవములు వీరపూజలు తెలుగునాట పాదుకొన్నవి. కారెంపూడి తిరునాళ్ళలో 
పల్నాటివీరారాధనము, నెల్లూరు గంగజాతరలు, మన మత (ప్రస్థానములు, 
వీరగీఠ(ప్రాళశ_స్త్యమును కీ.శే. ఉమౌకాంత పండితులు ఇట్లు చెప్పియున్నారు. 
. -తెలుక్కు మతభాషాగౌరవ మేర్చడ్డదీ వీరచర్మితయందేనని, ఇప్పటికీ 
బొర్ధ్వదై హిఠక్యక్రియల్లో (బ్రాహ్మణేతరు లనేకులు, వైష్ణవులు నాలాయిరాన్ని నలె 
పితృ(ప్రీతి నుద్దేశించి వీరచరిత్ర గానం చేయిస్తారు.” వీరగీతము లన్ని భాషల 
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యందుండియున్నను, వీరపూజ, --వీరగీతమునకు మత (ప్రశస్పి మాతమ 

మన దేశముననే కలిగినది. వీరగితము దేశభాషలందే కాదు; సంస్కృతమునను 

కాననగును. అత్యం౦ంత(ప్రాచీనమైనదనబడు బుగ్వేదమున గూడ వీరగీశ్ర 

బీజము లున్నవి. గాధా, గాధానారాశంసీ అను మాటలు వైదిక పాజ్మియమున 

వీరగాధలను తెలుపును, ఆనాటి వీరుల మగటిమి ఈనాడాం[ధ్రజాతిలో లేకున్నను 

ఆయుదేకసొతత్య మింకను నళించలేదు. ఆం[ధుల యు(దేకమనునది ఈనాటి 
రాజకీయములలో తప్పుడర్హ మిచ్చుచున్నను తెలుగుజాతి (ప్రత్యేకత మరియ 
వెన్నెముక బలమని గౌరవింపవలసినదే యనుకొందును. 

ఇకనిట్టి వీరగితముల చరిత్రమును విచారింతము. మొదట చారి! శ్రక్ర 
గీతముల నటుతరువాత అస్పష్టచారి.త్రకముల పరిశీలింతము. వాని వెంబడి నేను 

సేకరించినట్టి యము(దితగేయములుకూడ విమర్శింపనగును. చారి.తక 
గీతములుకూడ పెక్కులున్నవి. “తెలంగాణమందే మియాసాబ్, సోమన్నారది, 

రామేశ్వరరావు, రాణీ శంకరమ్మ (మెదకు), సవై వెంకటరెడ్డి (వనపర్తి), 
కుమారరాముడు (కంపిలి యువరాజు సవతితల్లి మోహము నిరాకరించి 

కాలుసేతులు కోలుపోయిన సారంగధరు డితడే), కర్నూలు నవాబు తుడివాడు 

(కీ.శ. ౧౮౭౩౪ మున్నగు వారి కథలున్న”వని కీ.శే, సురవరం (_పఠాపరెడ్డిగాడ 
సెలవిచ్చియున్నారు!. ఇవి కాకను సదాశివరెడ్డి, పర్వాతాల మల్లారెడ్డి 

సర్వాయిపాపడు, బల్లూరి కొండ(లాయుడు వంటి తెలంగాణమునకు సంబంధించిన 

గేయములను నేను సేకరంపగలిగితిని, కాని వీనినన్నింటిని విమర్శించుట కిట 
తావులేదు. ముది )తములై పఏసిద్ధములై న వానిని, బహుళవ్యా ప్రి గాంచినవానిని, 

అముది)తములై నను నేను సేకరించి చరిత) తివ్వినవానిలో కొన్నింటినే 

విమర్శింతును, 

పలనాటి ఏరుల చరిత్రలు 

"పడతి పల్నాటి వీరుల బాడునపు"డని (క్రీడా భిరామమున (౧౪౩౦) 

వర్షింపబడియుండుటచే పలనాటివీరచరి(త్రము (శ్రీనాథుడు (ప్రజాముఖమున విని 
యుండి తన చరమదశయందీ వీరుల చరిత్రమును గేయకావ్యముగా (వ్రాసి 

1. శ్రీ ఇండవల్లి లక్ష్మీరంజనంగారి ఆంధ్రసాహిత్య చరిత్ర సం్యగ్రహమునకు పీఠిక 
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యుండెనని భావింపవచ్చును. ,[క్రీడాభిరామమునకు మూలమైన సంస్కృత 
(పేమాభిరామమున గూడ పలనాటివీరుల (ప్రసక్తి యుండవలెను గదా! 
తత్య-_రృయైన రావిపాటి (తిపురాంతకుడు (1285-1826) పేర్కాన్న వీరుల 

చరిత్రకు సంబంధించిన ద్విపద[ప్రబంధములు (తిపురాంతకునికి పూర్వుడైన 

మరియొక (శ్రీనాథుడెవరో ఇన్న కేశవస్వామి భక్తుడు (వాసినదై నను కావచ్చును. 
ఆ(శ్రీనాథుడు పలనాటి వీరుల చరిత9మును సమగ9ముగా ద్విపదలలో కూర్చి 

యుండును. ఆ గింథమంతయు ఏమైనదో కాని యమూల్యమగు పీఠికతో 
ఇప్పటికి పికటింపబడినది ఒక్క బాలచంద యుద్దఘట్టము మాత)మే, 
ఈ (గంథమునకు సంబంధించిన సమ_స్తవిషయములు (శ్రీ ఉమాకౌ_న్హ విద్యా 
శేఖరులు సమ(గ్రముగా చర్చించియున్నారు. బాలచం[ద్రయుద్ద మొక్కటియే 
కోక ఇంకను ముఖ్యములగు (గంథము లనేకములు పలనాటివీరుల చరి(త్రమునకు 

సంబంధించినవి యము(దితములుగా (ప పు. భాండాగారమున మూలుగు 

చున్నవి. వాని వెలికిదీసి ముదించుట ఆం(ధులక_ర్తవ్యము!. (ప్రకటింపబడని 

కథాభాగములను కొన్నింటిని విద్యాశేఖరులవారు “పల్నాటి వీరుల కథలను 
పేరుతో వచనరూపమున (ప్రకటించియున్నారు, దీనిలో మండాదివలన, మంద 

పోటు, ఆలరాజు రాయబారము, బాలచం[ద్రుడు, కొమ్మరాజు యుద్ధమను 

కథలున్నవి, గేయరూపమున నింకను పెక్కు.గాధలు (ప్రా. పు. భాండాగారమున 
గలవు. నేను చూచినంతవరకే తొమ్మిది కథలున్నవి. అవి యివి. 

నెం. 1112. కోళ్ళపోట్లాట -- గోపు యుద్దము. 
నెం. 1118. రాయబారము _ యుద్రసన్నాహము, 

నెం. 1114. గురజాల యుద్ధము -- పూర్వథాగము. 
నెం. 1115. కల్లు (ప్రతిష్ట 

నెం. 1116. వాలుని కథ. ల హా ఇర భి భా రై మి ధా ఫా ధి 

1. విశాలాంధ [పచురణాలయంవారు కీ॥శే॥ పింగళి లక్ష్మీకాంతం, అవసరాల 

సూర్యారావుగారలు పరిష్కరించిన పలనాటి వీరచర్మితమును 1081 లో _పశటించినారు. 

ఇందులో 1. అనుగురాజు పలనాటి నంపాదనము 2, పలనాటి రాజ్యవిధాగము శి. కోళ్ళ 

పోరు; గోవన్న విరుగు 4. అరణ్యవాసము (అనగా మండాది వలస) 5. మందపోటు 

లంకన్నవిరుగు 6. గురజాలయుద్దము 7. ఆలరాజు రాయబారము 8. కల్లు (ప్రతిష్ట 

9. బాలచంద్రుని యుద్ధము 10. కొమ్మరాజు యుద్ధము 11. [బహ్మన్నవిపగు అను 

పదునొకండు (ప్రకరణములున్నవి. 
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పై కథలకు పాఠభేదములు వేరే కలవు, ఇవి కాకను మరికొన్ని ఘట్టములు 

కథలు శిథిలావస్థలో కలవు, ఈ పాటలను సేకరించిన భాండాగారాధికారు లాయా 

పాటలు సేకరించిస (ప్రదేశములు మున్నగు వివరములగూడ నిచ్చియున్నారు, 
కనుక నివి యింకను[ప్రజాముఖమున (బ్రతికియున్న గేయములుగా భావింపవలెను, 

గుంటూరు మండలమున నీపాటలు పొడెడువారింకను కలరు. వీరవిద్యావం దులు 

రెంహూడి తిరునాళ్ళసమయమున పీనిబాడెదరు. పూర్ణము వీని (పశ సి సి ఓరుగల్లు 

ఇమున గూడ కలదని [కీడాభిరామము చ చాటుచున్నది. ““గచ్చుచేసిన చి(తంప 

గదైపలక "పై “$ల (బహ్మాదివీరనాసీర చరిత” | వాయబడి యుండినట్లు వర్థి ంపబడి 

యున్నది. ఈ వీరానీకము కథల నొక్క._తె “|(ద్రుతఠాళంబున వీరగుంభితక 
ధుంధుంధుంకిటాత్కా రసం గతి వాయింపుచు నాంతరాళిక యతి(గామాభి 

రామంబుగా యతిగూడం ద్విపద[ప్రబంధముని బాడినట్టున్నది- ఆనాడు 

వ్యాప్తి లోనున్న  గ్విపద(ప్రబంధము లెట్టినో తెలియదు. ఆనాటి ద్విపద 
(పబింధములే (ప్రజాముఖముల నలిగిపోయి నేటి రూపములు ధరించియుండును, 

జానపదగేయములు కాలము గడచినకొలది న్వరూపము మార్చుకొనుట 
సాధారణమే కొదా, పలనాటి వీరకథాచ(క్రమున మొత్తము 25 గాధలున్నట్లును, 
పీరలసంఖ్య 68 ఉన్నట్లును, పలనాటి వీరాచారము వీరపూజలు నెరపుట 

అవ్యాహాతముగా సొగుచున్నదనియు, కారెంపూడిలో వీని నిర్వహణముకై 

యొక పీఠమున్న దనియు, తత్చీఠాధిపతులు పిడుగు వంశీయులై న ఆరువేల 
నియోగులనియు, పల్నాటి పీరులకథలు వీరోత్సవములందు సాధికారముగా 

గానము చేయువారు వీరవిద్యావంతులనబడు మాలవారనియు, డా. తంగిరాల 

వెంకటసుబ్బారావుగారు 'తెలుపుచున్నారు1. 
a 

స్ య 

పలనాటి ఏీరులకున్న (ప్రచారమునుబట్టి భారతభాగవతములవలె తెలుగునాట 
పల్నాటి వీరచరిత్రముకూడ (ప్రసిద్ధమన్న నతిశయో క్రి కానేరదు. భారత 
భాగవతముల పోలికలుకూడ నీవీరచరిిత్రమున కాననగును, ఆర్యులకు 

1. తెలుగు వీరగాధాళవిత్వము (అము ద్రితము ) 
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వ. ఆం(ధులకు ws యుద్దతం'త్రముల తనివిసనక 
ఇ 

మలవరంచుకొని beri రూపాంతర ree కొందరందురు!, 

ఈ రెంటికిని పాలిపోయ సమానము. భారతమున పాొచికలతో నాడిన 

మాయాద్యూతమున్న పలగా టిభారతదున కోళ్ల పోరాటమను సమాహ్వయమున్న ది. 

భారతమున నర ఇవా ఎలున్న దీన మండాదివలస యున్నది, భారతమున 

గో(గహజణము పీరచరితమున మందహపోటు. రాయబాళములు పిఫలమగుట 

రెండింటను సమానము. జూదమున, యుద్ధమున, ధర్మపక్షపాతమున, భారతమున 

నజాతశ(తువగు ధర్మరాజునకు ఏరచరిత్రమున (బిహ్మ్రినాయుడుద్ది. బలమున 

నాతడు ఖీష్మున కీడుజోడు, అభిమన్యుడే బాలచం(ద్రుడు. ఉత్తర మాంచా 
జన్మించియుండును. భారతకాలమున పురుషజన్మమైనను తన దుశే* ఎప్షల 

ఫలితముగా శకుని పీరచర్మితకాలమునాటికి స్త్రీజన్మమెత్సి నాయకురాల మ 

కాదోలు. వీరిద్దరు కపట తం(త్రములం దొకరినెకరు తలదన్ని నారు, కనుక 
నీ గాధను మనము పలనాటిప్రభారత మనుకొనవచ్చును. మాచెర్ల చెన్న కేశవుడు 
స్వయముగా (శ్రీనాథునకు స్వప్న సాక్షాత్మారముచేసి “లౌర్యుండు వ్రుజ్బాండు 

నమటార్చినబ్లో, వలనావొ వీటల ఖాగవలొంణు, (పకటితంబుగ నీపు కొచియించి 

మాకు,అంకితం దొనరింప ననువొందు సూవె' యనుటచే పైన భాగవతపు పోలికలు 
గూడ కలిగి యున్నదంటిని, (బహ్మనాయనికి పల్నాటి విష్ణువు (కృష్ణుడు) అను 

నామమేర్చడినది. పోతరాజు అదై్వతులింట బుట్టిన విశిష్టాద్వైతివలె గన్చట్ల 

'ఈశ్వరార్చనకళాశీలుండి ననియు “(శ్రీనాథుడనువాడ శివభక్తి పరుడ' ననియు 
చెప్పుకొన్నను “మాచెర్ల_చెన్న కేశవ పాదసేవారతుండ'ననీ చెప్పుటయేకాక 
(శ్రీనాథుడీ వీరచరితమును చెన్న కేశవస్వామి కంకితమొసగుటకూడ వైష్ణవ 
మాయవలెనే తోచును. 

లయ 

పల్నాటి పీరచరి్నిత్రమునకు సమ(గమగు పీఠికను (వ్రాసిన కీ, 
అక్కిరాజు ఉవ మాకాంత విద్యా శేఖరులవారు పల్నాటియుద్ధము (కీ. నే 1178- 

1182 మధ్యన జరిగియుండునని సిద్దాంతీకరంచినారు. మాచెర్ల గురజాల 

రాజధానులుగా పరిపాలించిన హైహయరాజుల వంశావళి, తెలియనగునంతవరకు 

1. శీమ్మ కొనమంచి జోగయ్యశర్ణ “తెనుగు ఛందము _ దేశిరచన భారత. 
నందన ఫాల్గునము . 



౧౮౪ తెలుగు జానపద గేయసావాత్యమ 

వార పూర్వచరి(త్రము (ప్రస్థానము, రాజ్యస్థాపనము, కలహములు, జూదములు, 

వేరుపాటులు, వలసలు, యుద్ధములు మున్నగు విషయములగూర్చీ వారు 

సమగ్రముగా చర్చించియున్నారు, పెక్కురు చారీ తకులుకూడ పల్నాటి 

వీరచర్శత్రమునకు సంబంధించిన చారిత్రకవిశేషములను మథించియున్నారు, 
కీ. శే, చిలుకూరి వీరభ్యదరావుగారును!, శ్రీ భావరాజు వెంకటకృష్ణారాపు 
గారును®ి (శ్రీమతి వారణాసి యశోదాదేవిగారునుక్కి మెకంజీగారి సేకరణలను 

విమర్శంచిన విల్చనుగారును+, స్మి తుగారునుర్ ఇంకను పలువురు చారి[త్రకులీ 

విషయముల తరచియున్నారు. అందరేకాభిప్రాయముగలవారు కాకపోయినను 
మొత్తముమీద నీపల్నాటియుద్ధము మాత్రము కాకతీయ (ప్రథమరు।ద్రుని 
కాలమున జరిగినట్లు పలువు రభిప్రాయపడుచున్నారు. శాసనాధారముననేకాక 

వీరచల[త్ర గేయకావ్యాధారమునను మనమీ విషయమును నిశ్చయింపవచ్చును. 

ఇట్లని వీరచరి[త్రమున వచ్చు పేరులన్నియు చారి.త్రకములని నిశ్చయింప 
వలనుపడదు. కేవలము ధరణికోట భీమదేవుడు, కోట కేతరాజు, కాకతి 

(ప్రథమ |ప్రతాపరు(ద్రుడు, వీరభళ్లాణుడు, మరియు కొందరు హైహయరాజుల 
పేరులకు మాత్రమే చారి(త్రకాధారములు గానుపించును, బాలచం(దునివంటివారిని 
గూర్చిన సిసలై నచరి(త్రము శాసనములందు లభించదు. ధరణికోట భఖీమచదేవుడు 
మరియు కోటకేతుడు (ప్రసిద్ధులగు తం।|డ్రికొడుకులు. పల్నాటి యుద్ధకాలమున 
ఫీమదేవుడు రాజుగా నున్నను అతని కుమారుడు కోటకేతుడు కూడ రాజకార్య 
నియుకుడని తెలియుచున్నది. నలగాముని పక్షమున నాయకురా లంపిన 

రాయబారులందు కోటకేతు డున్నట్టు “బాలచంద్ర యుద్ధము" వలన తెలియ 

చున్నది. నలగామునికి యుద్ధమున తోడ్చడుటకశై వచ్చినవారిలో “ధరణికోట 
పురికి దక్షుడైనట్టి, ఖీమదేవుండను పృధ్సీళుడు'కూడ కలడు. కనుక 
కోటకేతుడు తండ్రి రాజ్యము చేయునప్పుడే (ప్రబలు,డై యుండెనని యూహింప 
వచ్చును. అమరావతీశాసన మొకటి కోటకేతుడు (క్రీ.శ. 1182 నుండి రాజ్యము 
నేలుచున్నట్లు తెలుపుచున్నది. ఈ శాసనములో “స్వస్పి(శీ చతుస్సము[ద్ర 

1. ఆంధ్రుల చరిత్రము 5 వ సంపుటము. 170-212 
2. ఆం(ధేతిహాస పరిశోధకమండలి సంచిక, నంప్పటి 12. 1 వ భాగము 
రి. శ్ ఖం ఇ 
4 

ఫ్ 
= ఇండియన్ ఆంటిక్వరీ సంపుటి 1. పృట 270 

* Early History of India 



చారిత్రక గేయములు ౧౮౫ 

ముద్రిత నిఖిలవసుంధరాపరిపాలక శ్రమ త్ర )ణయనపల్లవ |ప్రసాదాసాదిత .... 

ఫి మన్మహామండలేశ్వర కోటకేత మహారాజులు శకవర్షంబులు 1104 అగు 

నేటి మాఘ శు. 10 గురువారంనాడు శ్రీమద్చుద్ధదేవరకు నాచం (ద్రతారార్క౦గా” 
నిచ్చిన దానములు పేర్కొన బడినవి. (ప్రతాపరుద్రుడు నలగామునికి సహాయ 

మంపినట్లు పదములో కలదు. ఇది వాస్తవమై యుండును. కాకతి రు[ద్రదేవుడు 
కీ.శ. 1158-1195 (పాంతముల నున్నట్లు చారి.త్రకు లిదివరకే నిర్ణయించి 

యున్నారు. పీరభళ్లాణుడు (క్రీ, శ. 1178-1224 వరకు ద్వారసము[ద్రము 

నేలినవాడు. ఇక హైహయులగూర్చిన శాసనములుగూడ తెలుగుదేశమున పెక్కు 
గలవు. మాచెర్ల చెన్నకేశవస్వామి యాలయమునగల నాగ స్తంభముపైనున్న 

శాసనము హైహయ వీరకామనృపతిని పేర్కొానుచున్నది. 

1. శకాద్దే శరవహ్నిఖేందు గణితే జేష్టాభిదే వైజయే మా 

2. చే నాగదివిపాం సితే చ గుయుగే మేడాంవికానంద 

8. నే (పిధ్విం శాసతి వీరకామనృపతౌ శకేందుతుల్య 

శ. డ్రమే నాగ స్తంభ సమున్నతిం సదుచితా మాదిత్యనా 
మాకిరోత్॥ నావోజు తిప్పోజు సూతధారు(లు కే ot ee 

శాలివాహనశకము 1085 అనగా (క్రీ. శ, 1085-78 = 1118 అగును. 

ఈ వీరకాముని కుమారుడే చాగిబేతరాజు. ఈతని గూర్చిన శాసనముకూడ 
చెన్న కేశవాలయమునందే కలదు. ఇది మొత్తము $94 సంకులలో నొక 
నాగస్స్తంభమునకు మూడువై పుల నున్నదిః, 

పంక్తి 10 4 ..శీతాంళువంళ మభివర్హయితుం రమే 

11 శస్సాకొదివ కీతితలేజని చాగిబేతః....... 

లం అనుంగుగా 

18 మనృపోస్య సుతో[గ్రజో బిరుదుంగామనృప సృమనో త్రమః తమను 

14 రాయవదేవ సమాహ్యాయః _స్పమనుచాహవమల్ల నృపో భవతి॥ 

17 చరితైర్వా సార్వభౌ మో గజః బీతక్షోణిపతిః కలాను చతు 
18 రై పృతైంశ్చతుర్భిబభౌ ॥ అదితిరివ ర మేళం కళ్యపాద్వి[క 

1 దకిణ భారత శాసనములు సంపుటి 10-నెం. 72 

2 0 నెం. 68 



౧౮౬ తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యష్ను 

19 మోత్కం మృదుకర మనసూయాపు.త మ కేరివాఢ్యం అజన 

20 యదధ భేతక్మెపతిం దారమార్యా నయభుజవిజిశా 
21 రిం వీరకామక్షితీశాత్ ॥ స చేత భూపతీక... 

80 తదనుజః అనుంగుగామ 

81 రాజం మాడువృలాభిధా 

88 నే గ్రామే పాంగ్భాగే పంచాశం 

34 నివ ర్హనపరిమితాం (పాదాత్ ॥ 

—_ 

ఇది చాగిబేతరాజు మరికొందరును ఆది త్యేశ్వరస్వామి కిచ్చిన దానములను 

తెలుపు శాననము, ఈ శాసవమువలన చాగిబేతరాజు తండ్రి వీరకాముడనియ., 
వీరకాముని తం[డ్రి మరియొక బేతరాజనియు తెలియుచున్నది, ఇది శా,శ, 1083 

అనగా ,కీ. శ, 1088-1-78=1111 నాటిది, ఈ చాగిబేతని శాసన మింకొకటి 
పీరభ(ద్రేశ్వరాలయము (గురిజాలలో) కలదు!, దీనిలో నీ బేతరాజుకు బిరుదాంక 

ర్నుదుడను మారుపేరున్నట్లును ఈతడు భూలోకమల్ల దేవునకు (చాజుక్య 
సో మేశ్వరుడు[11) సామంతుడనియు కలదు. 

పంక్తి 18 స్వస్తి సమస్తభువనాశ్యయ శీ) పృథ్వీవల్లభ 
20 సత్యాశయకులతిలక చాలుక్యాభరణ 

21 శీీమద్భూలోక మల్ల దేవర విజయరాజ్యము 

లి తృరోత్తరాభివృద్ది స 

వలీ ....42.444=రాజ్యంబు నేయు 

24 చుండగా న 

కర అ, తస్యా 

86 గసూను. కృిడదంకరుదోః శ్రి బేత 

87 భూప కీతిపాగంగణ్యః కౌర్యార్డితానే 

తీరి క్ర ధన ప్రదాన సంతోషి తార్జి ద్విజ దీనలోకః ॥ 

ఈ శాసనము శా,శ 1051 అనగా (క్రీశ. 1129 నాటిది. చాగి జేతని తరువాతి 

చరిత్రము .మనకు తెలియరాదు. బేతరాజు మున్నగువారలగూర్చి పదమున 

నేమియు లేదు. పదములో హైహయులు కా_ర్హవీర్యుని వంశమువారనియు 
వారిలో నొకడగు అనుగురా జుత్సరదేశమునుండి (చేదిదేశము) తన పూర్వుల 
పాపపరిహారార్డమై బయలుదేరి దక్షిణమునకు వచ్చెననియు కలదు. అనుగురాజు 

1 దక్షిణ భారత దేశశాసనములు. సంపుటి 10 నెం 27 



కొరాణక. గేయములు ౧౮౭ 

తండి వీరకామేం(ద్రుడట. అనుగురాజు కృష్ణానదిలో స్నాన మొనర్చి పాపముల 

పోగొట్టుకొని మరల నుత్తరదేశమునకు టోనొల్లక దక్షిణదేశముననే స్థిరపడి 

పోయెనట. చందవోలు నేలెడు రెండవ గొంకరాజు (వేంగీ చాళుక్యుల 
(ప్రతినిధి) తన కూచురు మైలమౌదేవిని అనుగురాజున కిచ్చి పల్నాడరణముగా 
నిచ్చెనట. ఈతనికి మంతి రేచర్ల బేతినాయుని కుమారుడగు దొడ్డనాయుడు. 

అనుగురాజునకు మైలమదేవి కాక మరి యిరువురు భార్యలుండిరీ, మైలమదేవికి 

నలగాముడును, పీరవిద్యా దేవికి పెదమల్ల దేవుడు, పినమల్ల దేవుడు, బాలమల్ల 
దేవుడును, భూరమాదేవికి కామరాజు, నరసింగరాజు, రుట్టిరాజు, పెరుచూళ్ళు 
రాజును, కుహారులు, పొలి పోరాటములో నలగాముడు మరియు భూరమాదేవి 

సంఠాన మొక వైపును ఏరవిద్యాదేవి సంకాన మొకవై పును చీలిపోయి గురిజాల, 
మాచర్ల రాజ్యము లేలిరి, దొడ్డనాయని కుమారుడు (బ్రహ్మనాయుడు అనుగురాజు 

కాలమునగూడ కొన్నాళ్లు మంత్రిగా నుండెను, అనుగురాజు తన కుమారుల 

(బహ్మనాయుని చేతిలో బెట్టి మరణించెను. (బహ్మనాయుడు నలగాముని రాజుగా 

నొనర్చి తాను మంతిగా నుండెను. కౌని నాయకురాలి కు(ట్రచే నలగాముడు 
మలిదేవరాజాదులతో వైరము పెంచుకొనెను. | బహ్మనాయుడు మలిదేవరాజాదుల 

పక్షమున నుండెను. నాయకురాలు నలగామునికి కుడిభుజమయ్యె ను, ఇరువురు 

మం(తుల మం(త్రాంగమున పల్నాటిరాజ్యము గురిజాల మాచెర్ల రాజధానులుగా 

రెండుగా చీలిపోయెను, తరువాతి కథ అందరెరగినదే, నలగామరాజు (అనుంగు 

కామరాజు)కు సంబంధించినవి యొండు రెండు శాసనములు అభించుచున్నవి, 

పిన్నలి (గ్రామమున (పల్నాడు తాలూకా) సీతారామస్వామి యాలయముకడ నున్న 

స్పంభము'పై గల శాసనమొకటి! ,ఇది శా.శ, 1069 అనగా (క్రీ.శ, 1147 నాటిది, 

పంక్తి 18 మహామండలేశ్వర 
17 కామరాజు రాజ్యాభి 

18 (విద్ధి యాచం(దార్కతా 

19 రకంబుగా రాజ్యంబు॥ చేయచున్నట్టున్నది. పై (గామముననే 

రామలింగస్వామి యాలయమున మరియొక శాసనము కలదుి. ఇది (క్రీ, గ 

1168 నాటిది, 

1 దక్షిణభారత దేశ శాసనములు సంపుటి 10 నెం 120 

2 39 వవ నెం 116 



తతో తేలుగు జానపద గేయసాహీత్యక్షు 

జ 0 bon 

౧0 ౧0౦ 4 ద ౮౫ తా 620 గె కో 

స్వ స్టిశీ్ళ సకవర్షములు 1085 అనేంటి శుథాను 
నంవత్సర భాద్రపద శుద్ధ ౧౦ ఆదివారమున 

శీ(మన్మ హామండ లేశ్వర మైలమదేవి కామరా 
జు కొడుకు సమధిగత పంచమహోళబ్ద మహో 

మండలేశ్వర అనేకోత్తుంగ తరంగ సంఘాత 
లవణోదధి వేలావలయ వలయిత గంగా 

పార్యాయమధ్య దేశాధీశ్వర మాహిష్మతీ పు 
ర వరేశ్వర హైహయ వంళోద్భవ నా(క్రేయ 
గోత్ర పవిత్ర నత్యుగనరశిరోదర్నణ ధ్వజ 

10 మహా (లు) రఘోషణ సంపన్నులైన శీమన్మహో 

11 నముండలేశ్వర యనుంగుం గామరాజులది 

12 రాజ్యముత్త రోత్త రాభిపివిద్ది వివర్ణమాన 

18 మాచింద్రార్క స్థాయిమై యుండ౦...402006 002221 

మొదట పేర్కొన్న బేతరాజాదులకును ఈ నలగామరాజాదులకును 

నెట్టి సంబంధముండెడిదో తెలుపగల శాసనాధారములు లేవు. హైహయులప 
సంబంధించిన మరికొన్ని శాసనములు గలవు!, కాని వానివలన నీ సంబంధమును 

కుదిరింపజాలము. కాని వీరు తద్వంశీయులనియే భావింవవచ్చును. మధ్యన 

ఒకరో యిద్దరో మాయమైరి. కనుక మొదటి బేతరాజును, అతని కుమారుడు 

వీరకాముడును, కులోత్తుంగ చోళుని (క్రీ, శ. 1070 - 1118) సామంతులని 
నిరరింపవచ్చును. వీరకాముని కుమారుడు చాగిబేత (బిరుదాంకరు(దుడు) 
మాత్రము వేంగీ చాళక్యులపై తిరుగుబాటొనర్చి వశ్చిమచాళుక్యులకు సొమంతు 
డైనట్లుగను భావింపనగును. పళ్చిమచాళుక్యుడగు ఆరవ విక్రమాదిత్యుడు 

వేంగిపై దండె త్రివచ్చినప్పుడు (క్రీ శ. 1118) విరుదాంకరు(ద్రు డాతనికి 
సహాయపడినట్లు చారిిత్రకు లనుచున్నారు. వేంగీచాళుక్యులు మరల బలపడీన 

తరువాత పలనాటి సొమంతులపై పగ దీర్చుకొని సర్యనాశన మొనర్చినట్లు 

చరిత్రలు తెలుపుచున్నవి. ఆ యుద్ధములం దెస్సుడో చాగిబేత (కీ, శ 1180 

(పాంతమున నిహతుడై _యుండనోపు. చాగిబేత తరువాతి వృత్తాంతము 

1, ఎపి గ్రాఫిక్ కలెక్షన్స్ 77 - 1929 _ 80. 
80 2 888 - 1981 

804 - 1981 816- ౨, 
807. 268 - 1988 



చార్మితక గేయములు ౧౮౯ 

తెలియరాదు. తద్యంశీయుడగు అనుంగురాజు తమ పూర్వుడొనర్చిన 

తప్పిదమునకు వేంగీచాళుక్యుల క్షమాపణము వేడికొని పూర్వమటులే మరల 

తూర్చు చాళుక్యులకు సామంతుడ్డై తమరాజ్యమును పొందుటయేగాక, చాళుక్య 
చోళుల (ప్రతినిధియై చందవోలు(పాంతము నేలుచున్న వెలనాటి గొంకరాజుతో 

సంబంధ జాంధవ్యము లొనర్చనట్లు నిశృయింపవచ్చును. అనుగురాజు తరువాత 

నతని జ్యేషపు[త్రుడు (కాముడు) నలగామరాజు పరిపాలన చేసెను, ఈతడే మన 

క్రథావాజ్ఞయమున నొకపక్షదునకు నాయకుడు. ఈతని వియ్యంపుడు కొమ్మరాజు, 

కొమ్మురాజు కుమారు డలరాజు-మామ చెంతకు రాయబారమునకు బోయి 

నాయకురాలి దు_స్తం_తముచే మరణించెను. కొమ్మరాజు కల్యాణమందలి కలచూరి 

వంశమువాడనియు, అతని తండ్రి (క్రీ.శ. 1165 నుండి 1176 వరకు పాలించిన 

కలచూరి సోమేశ్వరుడనియు, ఈతడే మల్లదేవుని మామయనియు, 
శీ అక్కి. రాజు ఉమాకాంత విద్యా శేఖరులవారు నిర్ణయిం చియున్నారు, పల్నాటివీర 

చర్మితమున కొమ్మరాజు పా(త్రముగూడ (ప్రధానమైనదే. కాని యీతనిగూర్చి 
మనకధికముగా చారి[త్రకాంళశములు లభింపకున్నవి. కలచూరవంశమువారి 

పాలనము క్షీణించిన తరువాత కొమ్మరాజు కల్యాణ(పాంతములు విడిచి ఆం(ధ్ర 

దేశమునకు వచ్చియుండును. నలగామరాజువలె ఈతడుగూడ వేం గీచాళుక్యులకు 
సామంతుడై యుండును. అమరావతి శాసనమొకటి కొమ్మనాయకుని బేర్కొను 
చున్నది. ఈ కొమ్మనాయకుడు కొమ్మరాజగునో కాదో దెలియదు. దీనిలో 
కొమ్మనాయకుడు చకుర్ధకులజుడని కలదు. ఇది (క్రీ, శ. 1155 నాటిది, ఇక 
పలనాటి ఏీరచర్నిత్రమున (ప్రముఖపా(త్రము వహించిన (_బ్రహ్మనాయనిగూర్చి 

కూడ శాసనాధారములు తక్కువగనే యున్నవి, ఇట్లనుట (బ్రహ్మనాయని 
యునికిని శంకించుట కౌదు. పలనాటివిష్ణువని (ప్రథ్యాతిగన్న యా మహానుభావుని 

గూర్చిన సిసలైన చారి(త్రకౌంశములు తక్కువగ నుండుట కొంత వింతగనే 

యున్నది, కారెంపూడి పీరులశాసనము శా, శ. 1867 అనగా ,కీశ.1445 
నాటిది. జీవరక్ష తిమ్మనయనువాడు వీరస్మృతికై యొక మేడ నిలిపి వేయించిన 
శాసనమిది 1, 

సంకి | స్వస్తిశ్రీ శకవర్గంబులు 1867 

2 ఆగు నేంటి రకాకీసంవత్సర కా 

= 

1. దకీణాధారత శాసన సంవుటి 10. నెం 685. 
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~~ cc (అ ke ౬౨ వించినాండు ., 

ఈ శాసనములో కొందరు వీరుల వి(గహములు చెక్కబడి వాని [కింద 

సీ పేరులున్నవి. 

పినమలి a | చీలమ "పెదమలి 

రాక్షతి 

చెవరాజు చేవరాజు నాయిండు దేవరాజు 

(బహ్మానాయడు రేచర్ల గోతమువాడని తెలియుచున్నది. ఇప్పటికిని గల 

వెంకటగిరి సంస్థానమువారు రేచర్జగో(తమువారే. కనుక (బిహ్మనాయనివంళ 
మవిచ్చిన్నముగా వచ్చుచున్నదనియే  భావింపవలయును. చారి [తక 
విషయముల నింతటితో విడిచి గేయకావ్యములందున్న విషయము నారయుదము, 

పల్నాటి పీరగాధాచ|[క్రమునగల ము(దితాము[దిత గేయము లన్నింటిని 
సమీకించి డా. తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావుగారు వౌనికీ క్రమ మేర్పరచినాడు, 

1* పెద్దన్న పెండ్రిరాయబారము 2, (బ్రహ్మన్న పుట్టుక 8. యా(త్రకథ 

4. పెర్నీడు యుద్ధము 5. తెప్పలినీడు యుద్ధము 6. ఆరణగండ్ల యుద్ధము 
స au ( 

7. నాయకురాలి కథ 8, అనుగురాజు మరణము 9. రాచ గావు 10. రాజుల 

పెండ్లి కథ 11. బాలుని పుట్టుక 12. కోడి పోరు 18. మండాది వలస 14. మంద 

పోటు 15. గురజాల యుద్ధము 16. అలరాచమల్లు రాయబారము 17. కల్లా (ప్రతిష్ట 

18. బాలుని కథ 19, బాలుని యుద్దము 20, గుజ్ణాల చాటువ 21, అమ్మవారి 

పుట్టుక 22, కొమ్మరాజు యుద్దము 28. పేర్నీడు సన్ని గండ్రయుద్ధము24, కన్నమ 

నీడు చింతపల్లియుద్ధము 25. (బహ్మన్న విరుగు!. 

కౌల(క్రమము ననుసరించి చూచినచో (ప్రాపు, భాండాగారమందలి 

పల్నాటిపీరచరి(త్రమునకు సంబంధించిన ఇతరకథల మొదట విమర్శింప 

వలయును కాని వీరచరిత్ర రచనమునకు దొరకొన్న (ప్రథమ కవి శ్రీనాథుని 

జానపద సాహిత్యము వీరగాధలు 1975, 



కాడి చక గేయములు | ౧౯ొ౧ 

డాలచం(ద్ర యుద్దఘట్టము మధ్యన వచ్చునదై నను (పథమమున Bans 

దగినది. తక్కిన కవులందరును శ్రీనాథుని రచనము జూచిన తరువాతనే 

రామును రచనకు గడంగినవారు, కనుక (శ్రీనాభకృతీయే _పష్మ్రపథమమున 
కిచారింపదగును. శీగినాథుడిట్టి రచనమునకు గడంగెనా లేదా. యను 

sn (పథ కమ [పకరణముననే మనవి చేసియుంటిని. వాని మరల 

డేరొన్న చర్వితచర్వాణ మగును- శ్రీనాథుడు బాలచం(ద్రుని యుద్దఘట్ల 

మొక. టే విరచించి యుండడు. వీరభారత మంతయు నాకవి రచించియుండును. 

కాని | మన రదృషవశమున (గంథమంతయును లభింపద మయ్యెను. 

ఏ ఉదూకాంత విద్యాశేఖరుల యపార కృషిచే వెలుతురు చూచినది 

బాలచం(ద్ర యుద్ద మొక్కటియే 

ఈ కృతి “(్రీంయునాయవ చి త్రమందెంచి  (శ్రీకంట వరమేబ 

శిపు గాత్మదలచి” యని యారంభమైనది. అటుతరువాత సకలడేవతా 

(ప్రార్థనంబును, శీలము (బహ్మానాయుని భావనమును, పూర్వక వి స్తుతియును, 

కృతిక _ర్రవషయమును, కృతిభర్త మాచెర్ల చెన్నకేశవస్వామి _ విషయమును 

గలవు. ఇన్నశేశవుడు స్వప్నమున సాక్షాత్కరించి కవితో “శౌర్యంబు 
పుణ్యంబు సమకూర్శినట్లి, పలనాటి వీరుల భాగవతంబు, (పకటితంబుగ నీవు 

రిచియించి మాకు, అంకితం బొనరింప ననువొందు సూపొ యనెనట, 

శ్రీనాథుడు మహా(ప్రసాదమని “(ప్రచురింతు వీనుల పండువు గానని రచించిన 
బాలచం[ద యుద్దఘట్టమున గల కథా(క్రమ మిట్టున్నది. 

నాయకురాలి కుటచే రాయబారమునకు బోయిన అలరాజు చనిపోయిన 

జొర తెలిసి బాలమళ్తేవునకు పట్టము గట్టి బాలచం[ద్రుని “సచివకార్యంబున 

సమ్మతి నుంచి, అట కరణపుకార్య మనపోళు కిచ్చి” మాడచిని “రాణివాసము 

గావ ర_క్తితో నుంచి” (బహ్మనాయుడు మలిదేవరాజాదులతో . కార్య మపూడి 

యుద్ధరంగమునకు సనై న్యసపరివారముగా బయలుదేరి, “(తిపురాంతకమునకు 
తిన్నగా వచ్చి,..., శివపురిలోనుండి చేర్చినయట్ట భూతరాట్సంభమును 

బండ్ల కెత్రించెను. ఆశకటంబుల కెద్దుల బూన్చుటక్రై హత తరం 

బసువన్న ఆదినాథుండ, నందుల పిడిఘంట నాగవాసయ్య* గోవుల విటకొడ 
గోగుబయ్యన్న, వంటరి పలిజంకు వర పెరుమాచ్ల, కట్టని కలుకోల కరినంది 
రంకె, బిరుదు గరుత్మంత భీముని గజము, నెలబాల చం(దుడ నీలవర్దుండ” 



౧౯౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

యని పేరుపేరున బిలచి “నెత్తురు కొమ్ముల నేకైనవాని, గణుపు తోకలుగల 

కరిబొల్లివాని, ఆచ్చగా కరివన్నె లమరినవాని, తెల్లని వెన్నెల ెలివై నవాని, 

గ్రక్కున యెద్దుల కాండ్ల గట్టించి”రి. మృరివేముల, గుమ్మడంపాడు, 

గరీకెపాడు, పై డిపాడు (గామములు గడచి “మేళ్లవాగున నిల్చె మించిన 
దండు”. '“అంతలో దినకరు డస్తా(దికేగె, సాం[ద్రమై చీకట్లు జగమెల్ల గప్పె, 

విలసిల్లే చుక్కలు వినువీధియందు”. ఆ నడిరేయి (బ్రహ్మనాయుడు కార్యమపూడి 

రణరంగమును జూచి రమ్మన “వాసన సెల్లయిన వనమాల గదల, కరముల 

గుజ్జరి కడియముల్ మెరయ, నేళైన పిడిఘంట నెమలి సోగలును, నల్లని 

దట్టిని నయమొప్ప గట్టి, అర్ధనారీ యల్లకాదులు నమర, ఘోరభై రవగదడ 
కోరమీసములు, ఎగుభుజంబులు మించ నెరజేరు (గుడ్లు, ఘనమైన దేహంబు 

కాలి పెండెరము, వెరపైన భీకరవేషంబుతోడ, కదలె కన్నమనీడు కదన 

భూమికిని”, కన్నమనాయడట నడి కలనిం జొచ్చి యెరుకలసానితో మాటాడి 

యామెకడ శుభవార్త గొనిపోయి [బహ్మనాయనికి జెప్పెను. (బ్రహ్మనాయడు 

యుద్దరంగమునకు బోయి యారుదభూమియందున్న  వీభత్స(ప్రదర్శకములగు 

పీనుగు పెంటల గడిగివై వ విష్ణువును (ప్రార్థించెను, వర్షము గురిసి రణరంగము 

క్షొళితమయ్యెను, “అప్పుడా జలమధ్యమందుండి యొక్క, పునుక జలముపైన 

బొర్లాడుకొంచు" వచ్చి విష్ణురూపుడై న (బహ్మనాయని బొగడి తన పూర్వ 

చారిత్రము జెప్పి శుభము గల్గుననెను. నాయడు తిరిగి వచ్చెను, తెల్ల వారగనే 
సపైన్యముగ మలిదేవాదులు కార్యమపూడి చేరి "తెచ్చిన కంబంబు ధీరత 

తోడ” నడి కలన నిల్పిరి. గంగధార మడుగురో స్నానాదులు గావించి 

కొలువు దీరిరి. మం[త్రాలోచన మొనర్చి భట్టును గురిజాల నలగాముకడకు 

రాయబార మంపిరి. భట్టు నలగామరాజునకు దెల్చిన రాజనీతివిశేషము లారయ 

దగినవి. “వగ వృద్ధి బొందించు |భ్రష్టులేకాని, అడగించు నేర్పరు లవనిలో 

లేరు, ... పోరు మంచిది గాదు భూమి నెక్కడను, పాడౌను దేశంబు పగ 
మించెనేని, (ప్రజలెల్ల నశియించి పారిపోవుదురు, తెలిసిన శా(త్రవుల్ ధీరతతోడ, 

భూమిని గొనుటకు బుద్ధి 'వెట్టుదురు, మేకొని మీలోన మీరు పోరాడ, చూచెడు 
వారికి చులకన యౌను, చెడును బలంబును చెడును భాగ్యంబు, చెడును 

యశంబును చెడును శౌర్యంబు, మనసులో బుట్టిన మంచి తలంపు, 

లాచరణమునందు అలవి కాకున్న జన్మఫలం బేమి చచ్చు జే మేలు, 

ఉభయవారలు మీర లొక్క._మైయున్న* సకలకార్యంబుల సమకూర్చవచ్చు, 



| పజలకు గుఖమౌను పంటలు పండు, కలహించి వెనుకటి కౌరవృఠలల , గడిడెడి 

శజినటి కషముట్ ఏనమె” యని భట్లు మంచిని wns నాయకురాలు 

“సిహొ త్ర చేయుట. చెల్లునుగాని, ఆజ్ఞ పొ_కత్తిచ్చుట అది నీతి గాదని 

నలగామము నక సంధివై ముఖ్యము బొొడిందెను. రాయబానదు కదురదయెను, 

భట్టు తింనిపోయెను. నలగాముడు యుద్దసన్నాహములు చేయ  మొదరిచెను. 

§ న దండమే కావలె కాని, కూడమ 

దరుముక వచ్చు, హెచ్చయిన 

నట్టి భిమదేవుండను పృథ్విశునకును, గోలంకి 
రగసేనుండను ఉర్వీశ్వరునకు, బంగాళ వతికిని. 

కర్ణాట మూనవేం(దులకు” మున్నగువారకి వాస 
జ లు 

ప్మతికలు [వాయించి పంపెను. వారును తమకు గల యస్పనము లింతటితో 

కీకిపోపునని బయలుదేర వచ్చిం. నలగాముడు ససైన్యముగా దండు వెడలెను. 

నుధ్యన కొదుమగుండ్ల పౌరులు యుద్దము వలదని మనవిచేసిరి, కాని లాభము 

లేదయ్యెను. నలగాముడు కార్యమపూడి చేరెను. అతనికి దావట నరస భూధపుడు, 

కొండ మన్నెమరాజు, కోటకేళుండు, వలపట రెడ్డి, కొలువుదీరిరి. రాజు వెనుక 

రమణి నాగమ్మ ““కార్యఖడ్లము (ప్రజ్ఞావిశేషముల, తెలుపుచు గూర్చుండే 
ధీరతతో డ”. 

ఈ సమయమున మేడపిలో బాలచం(దుడు బంగారు బొంగరము 
లాడదలచి నిజౌడార్యమును దెలిపి తల్లి యగు ఐతమ్మకు “కలుములు నిత్యంబు 

గాప్పు మాతల్లి, మెరపు మెరయురీతి. మేఘంబులట్టు, బుద్భ్బుదంబులభం గి 

పోవునని వై రాగ్య ముపదేశించి, భౌతిక రహస్యంబులు తెల్చ నామె మంగలి 

మాధవునక్కు కమ్మరపట్టికి చాకల చందుకు, కంసాలి చందుకు, వెలమపట్టికి 

తన కొడుకునకు బంగారు బొంగరము లిచ్చి ““చాలురావులకాడ సరస మైనట్టి, 

రమణీయమగు మొల్లరావి [కిందటను, ఆడుడి బొంగరా లానందమొనగ' "నని 

పంపించెను. వారు పో 'ప్టేళ్ళపై నెక్కి. పోయిరి. వారి యాటపాటల జూడ కొంద 

రమ్మలక్క_లు వారిని తిట్టుచు దీవించుచు బోయిరి. ఆటలలో బాలచం(దుని 

బొంగరము అన్నమ్మయను వైశ్యకాంతకు దగుల నామె మూర్చలళ్లిను, 
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సేదదీడ యామె డాలుని చెడడిట్లి “మీ యయ్యలెల్లను మించిన బలిమి, 
చేరి జ్రైదలతోడ (శ్రీ యుద్రభూమి" నున్నారు, “వాంలో గలయు నీ వడి 
కానవచ్చు'నని తాలనాడెను, చాలచం(దు డామెను (ప్రార్థీంచి ఆమెకు 

మందులు కాల గట్లించి “దూన్చికొనుటకును మాడ లేనూరోచ్చి రోషముక్రో 

నింటికేగి తల్లితో యుద్ధరంగవిషయము లడుగ నామె భయపడి యుద్ధవిముఖ 

వచనములు బోధించెను. బాలుడు “తండి కషంబును దప్పింపలేని పు(తుడుండిన 

నేమి పోయిననేమి” యని (బహ్మాండ' ములబట్టి బంతులాడుదును, మృత్యు 

దేవతనై న మెదపె వేపెదను, దాలుండనని నన్ను ఖావింపవలదు, చిన్న 
మిరియమందు ఇ₹డునె కారం"”"బని తన (ప్రకావమును ఉప్పుకొనెను. ఐతమ్మ 

ఎన్నియో నోములు నోచి కన్నట్టిష్యకుని ఏడువలేక ““వడ్లలో వ(జందు 

వడిగన్న మాడి, గుడిశొచ్చి దేవు గన్గొనిన విధంబు, కంటిని పుత్రుడ 

కాంక్షతో నిన్ను, లాదెక్కు పురుషుని తల్లికి అపై, గడమీద నాడు కర్కుకుని 

తల్లి కిని, కూరుని తల్లికి సుఖమేమి లేదని పలవింబను. బాలచంద్రుడు 
“కార్యమస్తరమండు ఘనపరా|క్రమత, తంగడ్రులు నిల్చుండి దండు చేయంగ, 

నేనింట నుండుట నీతియే తల్లి, ఉండుమనుటటు నీకు ఒప్పునా మనసు, 

కాయ మనిత్యంబు కలి హుళక్కి, జలబుచ్చుదవిధంబు క్షణభంగురములు, 

షట్బ|క్రవర్కులు సకలభూపతులు, చనిరి _బ్రహ్మేం(ద్రాది సకలదేవతలు, 
శొర్యనతీీ రులు సమయ వెన్నటికి, జననమరణములు జనులకు నిక్క 

మాలయంబున నున్న అడవిలో నున్ని'నని వీరధరశ్రిమును “వెలమల 

మెతిమి వీరజీవనత'* నుందుమని స్వధర్యమును చెప్పెను. ఐతమ్మ కొడుకుతో 

భార్ధుడీవన గొనిపొమ్మని చెప్పెను. బాలచం(ద్రు డగ్నిసాకిగా గొన్న తన 
భార్య దూంచాల నింతవర కాదరించి యుండలేదు. వేశ్యావ్యా మోహమున 

నుండెను. అతడిన్నాళ్లు “వెలయ భుజించుట వేశ్యగేహమున్న విడియంబు 

చేయట వెలయాలి యింట, ఫౌఖ్యంబు పొందుట సాని ధామమున.” కనుకనే 

తన్ను బతిహాల వచ్చిన య క్తతో మాంచాల “భోగంబు నొందెడు పొలకులు 

బారు, చావ నోచినయట్టి సఖియను నేనని హృదయవిదారకముగా ననెను. 

బాలుడు తన వేళ్య శ్యామాంగి - సబ్బాయి.కడకు పోయి “వీరుల కలయంగ 

వెన బోవుచుంటి, (ప్రియురాలివని నిన్ను బిలువ వచ్చితిని, వరువడి నీవును 

పెన మై రమ్మనెను. కాని యా సానిది, “అడవిలో గాసిన యామ్లఫలంబు, 



ఉదచలో లవణంబు నొగి గూడినట్లు, జరిగె నికు నాకు సంగతి ఏనుము, 

సరలేన  తఇహొనొలఖ్యం సాథనాలేము వరనొఖ్టామునవత నీ వదతి 

సాటివొమగెను. కాలచం్యమ్రని కది కనువిప్పు కలిగించెను, “ఇంటిలో 

ధోజనం బిచ్చకు రాక, పరుల ఎంగిలి కాసపడితిని గాదొయని దాలచంుడు 

పళ్చాత్తాపపడెను. శ్యామాంగి “విరిగిన రొండియు (వేలు చన్లోయి, 

ఉసిపోయిన ఒళ్లు నూచనలు కాళ్లు, వంగిన నడుమును వదలిన పండు, 

ఓల చేతులు గూని పీనుగు మోము, చిక్కగ నరిసిన చింపిరి తలయు, (వాలిన 

డొమముడి వదలిన మేను, మెడమీద కణతియు మీగాళ్ల పూత, పలుచని 
గర్షంబు పెన పుల్చిరియు, మూతిమీసపు 'మొల్క. ముక్కు రోమములు, 

తలపడంకును మాట తబ్బిబ్బు మరష్క కంపు గొట్టుచు చొల్లు గా? 

నోరు, కన్నుల పుసులును కాంక్ష మిష్కుటము, కోతివంటిది వృద్ద 

గురుకోపయు_క్రయగు తన తల్లితో గలిసి కపటంబు పన్ని బాలచంద్రుని 

వలన ధనము లాగెను. అనపోతు బాలచంద్రుని చర్యల దెగడెను. బాలచంద్రుడు 

సిగుతో శిరము వంచుకొని అత్తవారింటి బొటపట్టెను, అట చెలిక_కైలు 

మాంచాల నలంకరించిరి. బాలచంద్రుడు భార్యతో కొన్ని జాములుండి తన 

పూర్ణ(పవ_నమునకు పళ్ళాత్తాపము దెల్చి, కేశీలోలుడై. యనుజులవలన 

క_ర్ధవ్య మెరిగి భార్యను సెలవుగోరెను. చూంచాల తెలుగు స్రీరోకమున 
కొలికిపూస. వీరోచితముగా నామె భర్త చేతికి కరవాల మందించినది, 

ముఖమున చిరునవ్వు దీసింప “రతిరాజసుందరా రణరంగధీర, కమల 
వాంధవతేజ కరుణాలవాల, వినకాత్మజుని లావు వెస నీకు కలుగు, సామీరి 

కుండిన సాహసంబబ్బు, కృష్ణుని కీడుగా కీ_ర్హ్ ఘటిల్లు, రవి కాంతియతుడ వై 

రంజిల్లుచుండి, అలరాజు పగ దీద్చు మనుజులతోడ, పటుతరవి(క్రమవై భవం 

బలర్క (శ్రీగిరలింగంబు చెన్న కేశవుడు, వరము లొసంగగ వర్షిల్లగలరు, శా్యత్రవ 

విజయంబు సమకూరు మీకు, కలియుగంబున మీకు ఘనపూజ లమరు' అని 

(పాణనాథుని ఆశీర్యదించినది. బాలచం(ద్రుడు మరల తల్లే సెలవంది తమ్ములతో 

యుద్ధభూమికి బయలుదేరెను. కాని “వ్నిపుడా అనపోతు వెంట రాదలచు, 

(బహ్మహత్య ఘటిల్లు పాపము వచ్చు, బహుజనగ్రిముల కైన పాయదా కీడ”న్న 

మాంచాల మాటలు బాలచం(\దుని చెవుల గింగురుమనుచుండెను, అతడు. 

రరర రరర లం. అరుం జక వెరు. నోగి కు మునుగు 
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తమ్ములతో నెత్తుగడ పన్ని అనపోతు నొక కార్యముపై ఇంటి కంపి తిరిగ 
వచ్చునండాక సుందుమని చెప్పి, అతడు పోయిన వెనుక యుద్రరంగమునకు 

విర పోయెను. అట నంతవరకె నాయకురాలు మలిడేచాదులకడట కుట్రతో 

రుని చూ్యూత్రమొక రాయబారిని పంపించియుండెను. వీపులు సంధి 

వలదన్నను కొమ్మరాజు శాంతమునే సాధించుచుండెను, ఇంతలో బాలచంద్రుడు 

కార్యామపూడి చేరెను. ఆతని జూచి “సంధికార్యమునకు చనుదెంచినట్టి, 

దొరల మొగంబులు తొలగ తేజంబు". విరు “ఇతడు రాకుండిన నెసగును 

సంది, ఇక సాగ దెవ్వరి హితవిచారంబ"”నిరి. ఇట బాలచం(దునకు గండు 

కన్నమనీనికిని జరిగిన సంవాద మత్యద్చుతము. వి_స్తరభీతి నుట్టంకించుటలేచు, 

బాలచం[దుడు యోధులకు నరా (పాణములువోయు పట్లు మకుటాయ 

మానము.“ముక్కు దూలముపీద దొడిచిన యప్పడు, గ్యరుమనగలేని కోప 
మెన్నటికి” “కటితి ఏదె కాళ కత్తి పట్టికివి పగ యీదలేనట్రి పొరుషమేల'' 
“వేటి ళకూరుల నాజి మెచ్చనియటి, సమ్మిన జంగిలి నాయటలార తగు 

జల్లి కేడెముల్ దండచ[క్రములు, పోగొట్టి పోరయ్య పోరు మీకేల, వీర 
యోధులుగదా పెను మాలవారు, గాయగో దాళాఖ్యగల బిరుదములు, పగతుట 

గనకుండ పాతుడి భూమి, బాదన్న రాహుత్త పాటవ మేడ, సంపెట నారన్న 

జయమగు బిరుద, మెక్కడి కేగె నీవెందు దాగితివని బాలచందు డొక్క 
రొక్కరికే పుర నెక్కించిను. కొమ్మరాజు బాలచం\ద్రు శాంవని జేయ 

(ప్రయత్నించుచుండెను. అక్కడ అనపోతు, బాలచం(దుడు తన్ను వంచించు 

పెరిగి “వెంగలినై తిని వెలమలవద్ర, కలిమికోసము వచ్చి కలియుట లేదు, 
కులమున కొదవని కూడుటలేదు, తల్లిని దం|డి? దాయాదజనుల, ఎడబాసి నీ 

పొందు నే నమ్మియుంటి, పగడాడనై తిని బాంధవతతికి, పాసిపో తగునయ్య 

(బహ్మ్మున్న తనయ, ఎన్నడు నాలావు నిసుమంతయైన, కనుగొనవై తివి 

కట్టడివాడ, బ్రాహ్మణు డీతడు బపరంబు చూచి, భయపడునంచును భావించి 

తకటి” యని బాలుని నిందించి, , “వీరవి(క్రమయుద్ధవిభవంబు గనగ, 
భాగ్యంబు లేదాయె పాపిని నేను. తనవారి రక్షింప తరి వచ్చినపుడు, వినియోగ 

పడనట్టి ఏరకర్తంబు, .ర_క్తమే కలుషనీరంబగు గాక” అని తనను 

నిందించుకొని, “ఉప్పొంగుచున్నది యుజ్వలశ_క్తి, అడగదు నేనెంత అడచిననై న 
దహియించుచున్నది దావాగ్నిరీతి, (ప్రాణంబులిక నేను పట్టగజాల, తివిరి 
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కెరాడరక గెయిములు ౧కోని 

డ్యక్థాంద్ర స చేహా
ండు విడుచు కబలి 

జండెందు పాదంబు బిరుదు మాడచి కిచ్చి “జాలుని కిమ్మున సణతికి జెప్పి, 
కొ ల్ డి కు 

తన తల గోసుక ధరమీద (దాఠత"ను. ఓహో : ఏమి ఈ పింజేజము. “ఇదం 

(బాహ్యా మీ దం క్షత్ర మన్న తెగ గ కనపోతు నాయకమణి. పలనాటి గడ్దయందా 
య్ చ 

జిగి యుడెండిదేమో ! చాలచం(ద్రుని క్షౌ(తకేజమును గూడ మించినదీ దాహ్మాణ 

“ఒప్పు వారును వమా క 

జాతులపై బడీ వ. పీనుగు పెం 

నరసింగు తలను ఖండించి, కొమ్మ భూపతికిచ్చి కులవిరోధంబు, తీరి 

పంతంబు తీర్చెద చూడు" మనను. ఇక సంధి పొసగదని యందరు 

నిరాఖులై ర. బాలుడు తమ్ముల నందర విలుచుకొని తన పూర్వజన్మముల ఉప్పి, 

“తలిదం(డ్రులను [టోవ తనయుడే కర్త, మానంబు దక్షత మగటిమి. మంచ, 

(సబరింపగలవారు జాలురే సుమ్ము, బాలురే పెద్దలు బల్లిదుల్ జొర్కె కీర్ష్యకైనను 

నసకీరికి నైన, బాలురపై నుండు భారమంత "సని తన క_ర్షవ్యమును 
శి 

ధించెను, బాలచం(దుని తొలుత డౌరంచి యాతని పట్టుదల చూచి, 

కెల్ల టి Gr G మో ల్లో £ a © el స (బహ్మనాయడు, “వండ లేళుల ము 

మన పేరు చెడిపోవనీకు, ముల్లుచూ శౌరంంబు మొక్క,పోనీకు"మని 

రణధర్మిమును “శౌర్యంబునకు పాదు స్వరంపు (తోవ, యెల్లసుఖందుల కిది 

పట్టుగొమ్మ, హెచ్చయిన వీరుల కిది పుట్టినిల్ల'"ని యుద్రరంగతత్వ ముపదెశించి 

“తలపడునప్పుడు తలకకుమన్న, అలుగుల దీ ప్రకి అలుకకుమన్న, వారణధ్వని 

విని నడకకుమున్న, శరముల దీ పికి జడియకుమన్న, నమవకాలంబున 
జంకఠకకుమన్న, బిరుదులు జారిన బెదరకుమన్న'' యని రణనీతి నుపదేకించి 

“తగినట్టి కర్పూరతాంబూల మిచ్చి, శంఖతీర్ణ మొసంగి జయమొందు మంచు" 

దీవించి రణరంగమునకు సంపించెను. రణరంగమున వాలు డొనరించిన వీర 

హారము వర్ష నాతీతము. వీరాధివీరుల ఖండఖండములుగా, గజాశ్యముల 

నుగ్గునుగ్గుగా జేసిన డాతని యడిదము. అతని ధాటి కాగలేక  నలగాముని 

సైన్యములు కలత నొందినవి. అతని జూచి భయపడిన యుద్ధఖీరువుల వర్ణనము 

హాన్యమును జాలిని కలిగించునట్టిది. '“పారిపోవగ లేక (బతుకుపై నాశ, 

ఆ 
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బితిచూలుచుండెడు బలనిచయంబు, లిటుపంటి జగడంబు లెన్నడెటంగ, 

మేలాగు పోదుమన్నేడ్చెడువార, వణతులు దిట్టిన పడలేక వచ్చి, చచ్చళ 

నుంట్మీ సమరరంగమున, పాంపోనిచ్చిన (బ్రతుకుదుమయ్య, అని (మొక్కు. 

చుండెడు అతిదీనభటులు, బోయవారము మేము పూర్వంబునందు బుజముకి 

కాయలు పూని కన్గానుడి, పగవాట మము గని పాంపోవుదులు, మీకేమి భయమా 

మెలత నాగమ్మ, బాగుగా నమ్మించి పంప వచ్చితిమి, అని యంజలి యొనర్భ 

అవమాన మొంద్వి మగసిరి విడిచిన భూనహీనులును చనలేక భయము? 

చచ్చినవాం, మీద (ద్రోసుక యుండి మెదలనివాటి, చచ్చిన గజముల చాటున 

దాగి పందతనంబున పడియుండువారు, పెండ్లాల దలచుక బి"స్టేడ్సువారు, 

వల్మీకములమీద వసియించువారుు గడ్డిలో జొరబడి కదలనివారు, [వేళ్ల 

చీకెడువారు వెన్నిచ్చువారు'నై యుండిరట, చాలచం(దుని ఏరవి[క్రమమును 
జూచి పారిపోవుచున్న సైన్యముల నతికష్టముమీద నరసింహభఖథూపతి 

నిలుపగరెను. బాలుడు నరసింహుని తల యనుకొని, వేరొకని తల గోసి తండ్రి 
యొద్దకు పోవ (బ్రహ్మనాయడు పొరపాటు తెలిపి కొడుకును వెక్కి. రంచెను, 

రోషముతో బాలుడు తిరిగిపోయి నరసింగునితో దలపడెను. వాం ద్వంద్వయుద్ధ 
సమానము. నరసింగుడు బాలు నంకుశముతో బొడిచెను, వాలుని 

వులు బయటికి వచ్చెను. బాలుడు రోషమున “సామంత రాగోల చక్కగ 
ట్, వక్షస్థలంబున వడితోడ గుచ్చ” నరసింగుడు కూలెను. బాలు డాతనికి 

“వలగొని ముమ్మారు భక్తితో (మొక్కి, ఆనుగుభూవరపు(త్ర అంబుజగా(త, 
అపరాధి గాను నే నపకారిగాన్తు అలరాజు జంపిన ఆపగ _ దీర్చ,పట్టి 

చంపితిగాని పాపం బెరుంగొనని దుఃఖించి నరసింగుని తలగోసి ఒకచేత 

బిట్టుకొని వే “రొకచేత (తన) (పేవుల నొయ్యన నె_త్రి, సామంత రాగోల 
చంకన బెట్టి తన తండి తావుకు తల గొనిపోయెిను. (బ్రహ్మనాయుడు 

మొదలగు నాయకులు '“నరసింగు శిరమును నమత గొనియు, తపనీయపీఠి పై 
తలనుంచి మంచి, గంధము కస్తూరి కలయంగ నలది, కొలువెల్ల _మొక్కి-రి 
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కోసంబు లణచి”, వారి రాజభక్తి వారి రణధర్మములు వారి పగ సాధింపులు 

ఈనాడు మనకు వింత గొలుపునవిగా నుండును గదా! శత్రువుల కింత 

గౌరవ మిచ్చు ఆ వీరయోధులకే చెల్లినది. నరసింగునిపై గల భక్తితో 

ద్రహ్మ్యనాయుడు కొడుకు పరా[క్రమము కొనియాడక ““విభునకు సేనకు 
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ఏిధివెతి వకట యని దూరులాడను. మనసు నొచ్చెన దాలుడు. తండి 
కతా ళ్ . శ య క్రపట౦బుల నన్ని, అనుజులతో తెంపచే కలనిక్సి తి.గె త నక 

హాం కష, ఖి5 తారా కా 

జ్య వెలయించిన యారణమును “దాణీళుడైె నను వెజ్టంపలడదు 

కమ. కాచన్క పొతాలగంగను (ప్రార్థించి చాకల చందస్న, మాచెర్ల 

చెన్నుని దలచి వెలమదోర్నీడు, కలని కెరగం. ఒక్కరొక్కలే తక్కిన 

తముడలును కూలిరి, అశేషజనముల తెగబార్చ “గాలుడు రోషంబు పట్టగ 

లేక, చండవి[కమమున సాహసం దెనగ, (వేలాడు (పీవులు వేగమే 
పెంకి, గంగధారం గలిపి కలనికి వచ్చి, తమ్ముల దలుషుక ౫ విలపించి, 

అలుగులపై (వాలి నైరాంది సుతుడు” .చెరులు వచ్చి “గుచ్చిపటిరి చపల 

గురుశౌర్యఘనుని”. బాలుడు “వేంచేసి డఏియందు వీరుల గలిసె'”'ను. యుద్ధ 
రంగమున పల్నాటిభానుడు (గుంకినంతనే “అంతట భాస్యరు డస్తా[ది కేగి” ను. 

యుదరంగమున పికాచగణములు తమకు హూటిగా నాహోరము లభించినదని 

స్వేచ్చావిహార మొనరించినవి. “ఘనుడ్లై న ్ రీనాథక: ని కస రాజరాజు, చెన్ను 

కృపచేత చిత్త ముప్పొంగి, బాలుని ఎక్రమ(ప్రాపీణ్య మెల్ల, జనులకు 

వివరించె స తో దీని, పాటించి చదివిన (గ్రాసిన వివిన, (శ్రీయు ఆయుస్సును 
స్టీరముగా గలుగు”, 

పల్నాటి వీరచరి[త్రమునకు సంబంధించిన కథలనేకము లము (దితములు 

(ప్రా. పు, భాండాగారమున గలవు, వానిలో కొన్నింటిని హ(త్రమే క్లుప్తముగా 
నిట పేర్కొందును. పల్నాటివీరచరి[త్రమును (శ్రీ నాథుని తరువాత మరి 
యిరువురు పదక దలు చేపట్టిర. వీరు కొండయ్య మరయు మల్లయ్య యను 
రచయితలు. కొని (శ్రీ నాథుని రచనములట్లు వీరి రచనములు కూడ సంపూర్ణముగ 
లభ్యమగుట లేదు. ఏీరరువురును శీ)నాథు నుదాహరించినట్లు శీ) అక్కి రాజా 

ఉదూకాంతవిద్యాశేఖరులు (వ్రాసియున్నారు. ఉమాకాంత పండితులకు వీర సమ్మగ 
రిచనములు లభించియుండనోప్త, ఉమాకాంతపండితులు కొండయమల్లయల 

గూర్చి “వీరు తమ (గ్రంథముల చాలవరకు శీగినాథు_ ననుసరించియే 
చెప్పిరి. వీరొక్కొక చోట లేనివి కొన్ని కలిపి యున్నవి కొన్ని తీసివేసిరి.... 
కొండయ్య శబ్దసౌష్టవము పాటింపక యిచ్చ వచ్చినట్లు చెప్పినాడు. మల్లయ 

రచనలో చాలవరకు శినాథుని వాక్యములే యున్నవి” అనిరి, 



౨౦౦ తెలుగు జానపద దేయసాహీశ్యన్న 

(పొ. పు. భాండాగారముసగల కథలలో “కోళ్ల పోట్లాది_గోల్ట 

యుద్ధము ఒ క్రట [టి మల్ల య ఏరచితము, పైన సర నబడిన మలయడ్లో 

శ మల్లన. కృతిక రత తన్నుగూక్చ * "రాజశేఖర పదరాజీవలోల, మధుకరుండై స 

యణ మంతీ మణికి, నోములాందికును పరసూనందసుతుడ, మల్లి ల్లి కొర్టునదేవు 

ర్నైనచొడ, మర్హనో యనుపేర మహి బరగువాడ "నని చెప్పుకొ నెను, ఈతని; 
కళ ండిన్న . గోత్రము. కాత గౌరయాదూచ్యుడు, ““తత్వసారం బెల్ల తలపోసి 

Cj} ర్ట 

. 
కూర్చి, 'శేటకెల్లముగాను తెలుసవారలకు, స్వరమంజరి యనంగ జగమురో 

వెలయ జేసిన పృణ్యుండు శివపదా రృుకుడు". ఈ పదములో ప్ల ప్రముగా సీ 

కథ గలదు. నలగాముని యాహ్వానముపై (బహృనాయడు మాచెర్ల నుండి 

గురణాలకు దరలిపోయెను, అట నాయకురాలి మం|(త్రతం(త్రములచే (బ్రహ్మ 
J నాయని కోడి మరణించెను, నిర్ణయముచొప్పున మలిదేవరాజు తన రాజ్య మేడు 
సంవ Soe లు నలగామరాజుకు వదిలిపెట్టి తాను వం దేశగతుడు కావలసి వచ్చెను, 

నుడోం '౦గికరంచి క న | నాతని బంటు గోపుడనువాడు 

నాయకురాలి కుతం[తముల కామెను షస ము నలగాముని నిందించెను. 

నాయకురాలు గోప్పని నించింప నాతడు రోషావేశమున సననేకుల జంపి తానును 

నిహా ాతుడ య్య న "ను. ఇది యిందున్న కథ, 

కోడిపోరునకు గురిడాలనుండి వచ్చిన యాహ్వానము నాయు డంగీకరించి 

యందులకు సంసిద్దుడె నగరులోనికి జని విజ్ఞలదేవి (ఈమెయే వీరవిద్యాదేవి. 
మలిదేవరాజాదుల తల్లి) సెైలవంద్హి స్నాన సంధ్యలు ముగించి, ఆయుధపూజ 
గావించి, భోజన మొనర్చి, శృంగారించుకొని, “లీ కృష్ణరాయని చెలునంబు 

నొంది, యా చీలహాంబ (న)యా అర్ధనారి, చిట్టుమరనగో క నప్పుడు” 

(ఇది (బ్రహ్మానాయని కోడి పేరు) శకునములు జూచుకొని “బీలమ్మ) పెట్టిన 

సేస గై కొనుచు (వనాల యని తల్లి) భూసురాశీర్వాదములతో , చెన్నకేళ పుని 
డర ప్రసాదము అందుకొని ,సపరివారముగా కన్నమనేనితో గదలి, గురిజాల 
మార్గము బపిను. అప్పుడు స మాచెర్లలో లేడు, గోపునకు నాయుడు 

కోడిపోడునకు బోపు వార్త దెలియగనే మహావేగముతో నాయని వెన్నంటెను. 
నాయ డప్పటికే కంభముపాడు దాటి యుండెను, గోపు వెనుక పరుగెత్తి వచ్చుట 

దెలిసికొన్న (బ్రహ్మనాయుడు గోపును వెనుకకు మరలించు నుద్దేశమున 

1. చ. నెం. 1112. [పాంపు. భాండాగారము మడాను 



ల వ్ nas ౨౦౧ 

'న్నమదాసుతో నీ వెమురుగా నేగి “వరుసతో నానలు (జ్రాయుంచి పొడవు, 
నానలన్నియ (దోచి యరవాయి స్ వచ్చెనా రానిమ్ము వలదనరా” దని 

కంపించెసు,  గోపును రావలదనుటకు కారణ మాతడు మహాశూరుడగు 
క్యామిభకుడ గుట. గోపును గొంపోయినచో, తప్పక యుద్దము సంభవించునని 

హ్యానాయని నమ్మకము, కన్నమనీడు (గ కెదురుగా దోంయి రావలదని 

బదటి లన్ తరువాత మలిదేవునిపై ఆనలుంచి చెరలు (డొసెను 

ని గోప్టడవి దాటి వచ్చెను. చివరకు కన్నమనీడు *బ5 టూసి దాటితే 
(బపహ్రిన్న యాన” యనెను, కాని గోపు “*అవసరంబున (ప్రాణ మరవాయి 

శ్వా 

గొనక, యిచ్చువానికి గాక యేనేల నిలువ, నీ యాన కిక నిలువ నెబ్బంగినై న, 

వచ్చెద కారుండవలదన్న మాన” నని దాటెను, కన్నమడాసు మరల “బరి 
(వాసి దాటితే పరివారమాన” యనెను, పరవారము పేరుతో నాన లుంచినంతనే 

గోపుడు కొంత సేపాగిపోయెను. ఇచట పరివారమునకు గల గౌరవము చక్కూగా 

వక్టంపబడినది. చెలియలికట్ట దాటిరా వెరచు సము(దుని భంగి గోపు బెంను 

దాటక “పరివారమాన భూపతి (తోయ వెరచు, పరవారమే లోకపాలకు లెందు, 
పరివారమే ధర్మవాలకు లరయ, పట్టభదునినైన పలుచ జేయుదురు, 

న్యాయార్జీతందిగు నవని బాలించు, పడుచునై నను పట్టభ్యద్రు జేయుదుటి, తమ 

రాజ కార్యంబు తరియాయెనేని, (ప్రాణంబు సరుకుగా బట్రరయ్యెడల, మానమే 

ధనముగా మలయుచుండుదుదు, మగతనంబున నున్నసాహాసులు, ... బంధుర 

యున్న పరిడారిమాన, పొడవుగ దన కేల పొడచితి వీప్కు (తోసిన 
జగములో (దోహిని నగుదు ఈయాన [దోయ నేనెంతటి వాడినని 

విచారించెను. పరివారమన్న నింత గొరవముండుట మిక్కిలి హర్షంషదగిన 

విషయము, ఈ(గంథమున కీభాగ ముదా_త్తత చేకూర్చనది. గోవు కన్నమ 

దాసుతో “కోడిపోరును జూడ కొరగానె చెపుమ, కొరత లేకుండగ గొన్ని 
ఎన్నితివి, సిగ్గై మాచెర్లకు శీఘ్రమే చనగ, వనధిని గనుగొని వడి బారుచున్న, 
నది కడ్డమెయున్న నగము చందమున, బెర (వాయగా నీకు పాడియే దీనినని 

కరుణముగా ననెను. (బ్రహ్మనాయడను రోత్నాకరునితో గలిసిపో నిచ్చగించు 

నదీతుల్యుడగు గోపును కన్నమదాసను పర్వతు డడ్డగింపలేడయ్యెను. గోపు 
మథనపడీ మథనపడి బెరదాటి పరుగిడి (బ్రహ్మన్న పాదములపై నొరిగి స్తో (త 

మొనర్చెను. కాని నాయడాతని నాజ్ఞ ధీక్కరించినందులకు మొదట తూలనాడి 



తల తెలుగు జానపది గేయసాహిత్రక్ష 

తరువాత ళాంతుడయ్యెను. గోపు “కోడిపోరుకు నన్ను గొనిపోవ దగ” 

యని దీనముగా బతిదూలెను. గోపుడు తనకును (బహ్మనాయనికిని గల్రిగిక్ట 

శకునముల ఫలితముల వివంంచి చెప్పెను. చెవుల గో పుడు (గోపాలుడు) 

దుశ్శకునముల ఫలితముల జప్పినటులే కాటమరాజు కథలో సంధ్యగోపాలుడు 

కూడ శకునఫలముల జెప్పెను. చెపులగోపుడు చెప్పిన శకునసుల వివర 
కనీసము పది పుటలలో నున్నవి, శకునశాస్త్రమున జానపదులకున్న విశ్వాసమ 

ముల 

నీ ఘట్టము చాటును. (బహ్యనాయుడు శకునఫలితముల విని యాక్రని 

మాహాత్మ్యమున కచ్చెరుపంది గోపుడు కేవలము (_వేపల్లే యందలి నందగోప్పగే 

“భూమిపై మనుజుడై వట్రినవిడ”ని భావించెను. కీడు శంకించిన నాయుడు 

గోపుని మాచెర్లకు తిరిగి పంపించుట కెంతయో (శమపడెను కాని గోడు 
మా(త్రము “వత్తు నీముందట వలదన్న చత్తు'నని తన పట్టు వీడడయ్యెను, 
నాయుడు యోగము[ద ధరియించి “సోమసూర్యగతులు శోధించి పట్టి” 
(పాణము నాధారచ[క్రమున బంధించి, కుండలి బెకలించి, లోపల దీవ మై న 

వెలుగున పలనాడు పొడగుట, గోపు మృతి,యుద్ధము, బాలచం(దుని మృతి, 

మున్నగు భవిష్యముల జూచికొని కానున్నది కాకచూనదని గోపుని రాక 

కంగీకరించి విడియ మందింపబోనగా గోపుడది (గహింపక “గురిజాల 
ముందర కోడిపోరపుడు, , కయ్యంబుగలిగిన కణకతో నీవు, కుంత 
మందగలేదు కోపింపలేదు, పోరెంత గలిగిన బొర నాకు సెలవు, గాజేసితేనియు 

కంభముపాడు, మహదేవిచర్ల (మాచెర్ల ) కు మధ్యమందున్న, విఘ్నేశ్వరుడు 
జూడ విన సాక్షిగాగ, విడీయంబు పెట్టిన వెస నందుకొందు, కాదన విడియంబు 

కరమున ముట్ట ననెను. (బ్రహ్మనాయ డందుల కనుమతించి తాంబూల మిచ్చి 

చిట్లుమల్లని (కోడిపుంజు) చేతి కందించెను. “అతడును వేడ్క.తో నా యరగ్టనారి, 
చిట్లుమల్లని నెద జేరంగ జేర్చి, యుపలాలనము జేసి యొరుపుకు రాని, ఈకెల 

జక్కగా నింపారదీర్చ, పుంజు చక్కనిదంచు పొగడుచు గోపు, చెన్నాంద 

గ౧నవని చేరంగ బిలచి, చిట్లుమల్లని వాని చేతికినిచ్చి” నాయని వెంబడి పయనము 

సాగించెను. కంభముపాటి కౌపులు నాయుని తమకడ విందారగించుమని కోరిరి. 

నాయుడు వారికి కృతజ్ఞతలు దెలిపి విందున కిది సమయముగాదని నచ్చజెప్పి, 

మంచికల్లు చేరి కాలేరు దాటి, తమశై_ ఏర్పరుపబడిన వీడుబట్టు (మాడుగుల) 

చేరుకొనెను అచట మాడుగుల (బహ్మిరెడ్డి వారి కాతిథ్య మొసగెను. 
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యుడు తన రాక నెళంగింప గురిజాలకిు దార్హాహరుల నంపను. నాయుడానాడు 

మాడుగులలో గడపెమ, (ఈ పట్టున సూర్యా_సమయము, కమలములు 

ముకుళించుట, చ్మక్రచాకములు, చికట్లు, నక్షతములు, చం(దోదయదు, కువలయ 

ఒకాసము, చకోరములు వెన్నెల (గోలుట మున్నగు విషయములు కావ్య రీతిని 

లంపబడినం.) మాడుగుల రెడ్డియింట (బహ్మనాయునికి మరయు నాకిన 

పందారమునకు జంగిన పొందు పెద్ద ఘట్టము. నాయుడు గోపున కప్పుడే 
ల్ 

వె షవము సొరికారముగా నిప్పించి శిఘ్యనిగా వేసకానను. నాయుడు (బ్రహ్మి 

తో, వలనాబే 'రడ్తతో, బూటలాడి శయనించుటకు తమ పీడుబట్టునకు 

యను. తెల్ల వారగనే సర్వమాయ_త్తము చేసికొని కోడిమేడెమునకు దరలెను. 

ఆట గురిజాలలో నలగాముడు నాయకురాలు కోడిపోరునకు బయలుదేరుటకు 

ముందు చేసిన నై నికసన్నాహములు, సై నికవిన్యాసములు, నలగాముని కొలుపు 

కూటములో జరిగిన సాహిత్యగా ట్యవినోదములు పది పుటలకన్న నెక్పు-డుగా 

వర్షింపబడినవి,. నాయకు రాలేర్చరచిన ఆశ్వికబలములో దురకల పేర్లధికముగా 

నున్నవి, అప్పటికింకను తురకలు దక్షిణభారతమున (పాబల్యము 'సందలేదు. 

ఇది కవికల్పనమైయుండును. 

ష్ 

ఇరుపెపులవారు కోడిమేడెముకడ పేరుకొనిరి, (బహ్మనాయుని పక్షమున 

గోప్ప, నాయకురాలి పక్షమున రెడ్డి (చింతపల్లి రెడ్డి?) కోళ్లను విడిచిరి. కోళ్ల 

పోరాట మత్యద్భుతముగా వర్టీంపబడినది, “సఫోరుకు విడిచిన పుంజులు 

3ండు, పొంగుచు రెక్కలు పొంటొరి నార్చుః కన్నులు నిప్పుల కైవడి 

నొగల, +... కుంభిని యదరంగ గూయుచు జేరి, ముక్కు ముక్కున జేర్చి 

ముదిసి రోషమున, మెడయీక లుబ్బెను మెడ లొంచి రెండు, నుష్పరం 

బెగయుచు నురువడి దన్ను ... వలయంబుగా వచ్చి వడి దన్నుటయును . 

పరగ భూసురుడు జంభారియునట్లు, వలనొప్ప టోరుచు వచ్చి యీపగిది .... 

చేకొని తాకిన జిమ్మిన నొడలు, నాటిన నీకెలు నడపెంపు దనర్శి వెడలిన 

నమ్ముల విధముల యొప్ప, నీకె లన్నియు డుల్లి యిలమీద డుల్లు, మాంసపు 

ముద్దల మంది టబోరాడి, వడి చిట్లుమల్లుకు వలపగ్గలించె, నలగాము పుంజుకు 

నశియించ లావి. తమ కోడి యోడిపోవుట జూచి నాయకురాలు కోడిపో 

రాపమనెను కాని నాయుడేదోయొక కోడి చచ్చువర కాపుటకు వీలులేదనెను, 

నాగమ చిన్న బోయెను. _బహ్మన్న కోడి “గరుడుండు బాలనాగము వేయు 
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ధాతి, చివ్వంగి లేడిని జకొన్న కరక సింహంబు మదకరి పెనకిన భంగి... 

ఇట్లుమల్లడు జయము చేకొనె నపుడు .' ' చిట్లుమల్లడు ( బహ్మన్నకోడి) నల్లి మర్ల 

(నాయకురాలి కోడిని) “నేరుపు పచరించి నిటలంబు దన్ని, మెడదన్ని యః 

కొన్ని మెరవడి దన్ని, చుట్టును దిధగుచు జూటంబు దన్నె'ను, నాగమ్మకో[ 

“భుగులున నెత్తురు భూమిపై గృక్కి, తల చెగి యల్లంత ధరణి పై బడియెన్న, 
నాయకురాలును నలగాముడును చిన్నటోయిరి. నాయకురాలు రోషముతో ‘గోళ్ళ 

లేనుగులును గుజ్జిముల్ ధనము, లాదిగా గురవేసి యాడెద'మనెను, (బ్రహ్మ 

నాయడు వల్లెయనెను. చిన్నబోయిన నలగాముని నాయకురాలు “తొడరి పష. 

చతురుపాయముల, ఇందజాలంబుల నెరవులు బన్ని” నాయని గెల్పునని, 

యూరడించెాను, వేళయెనందున నలగాముడు ససరివారముగా గురిజాలప త్రిరిని 

పోయెను. నాయుడు తన వీడుబట్టు చేరుకొనెను, ఆనాడు వారికి భోజనమల 

గురిశాలనుండి పంపబడెను, నాయకురాలంపిన విషాక్త థభోజనములపై నాయడు 

సిత్రీర్థము జల్లి యారగించను. వంటలవా రది చూచి నాయని చూహాత్మ్యమున 

శ్చర్యపడి డి తిరిగిపోయి నాయకురాలితో “హరిదాసు లిబువంటి య[క్రియలందు, 

సుడివడ మ. సు్ర)క్కురటన్న"” నామె ఇంకొక యుపాయ మారోచింగి, 

గురజాలలోనున్న కట్టుబోతుల రావించెను. “వొకట్టు మరకట్టు వణికెడు కట్టు, 
ల ట్ర పొంగెడు కట్టు పొంగుల కట్టు, కూత సపెప్టెడు కట్టు కోపించు కట్టు, 
కాళ్లును చేతులు కదలని కట్టు, (ప్రాణంబు వోయెడు బలువైన కట్టు" నేర్చిన 

దయ్యాల మల్లాయె మున్నగువారు వచ్చి తమతమ విద్యలు నాయకురాలి 

యెదుట (బ్రదర్శించిర. ఆమె వారిని గొనిపోయి నలగామునితో “రౌతు ేటికి 
నీకు రాజు లేటికిని, పరివార మేటికి పడవాళ్లు యేల, ఏనుగు లేటికి నేల 

నాయకులు, పీరు మువ్వురు మన వీటిలో నున్న, నిలనున్న పగవారి నేలంగ 

జాలదు” మనెను. కట్టుబోతులు తమతమ విద్యలు మరల (ప్రదర్శించిరి. 
నలగాముడు వారితో చిట్లుమల్లని పోరులో గట్టుడని చెప్పి బహుమతు లిచ్చి 
పంపెను. జానపదులకు మం(త్రతం(త్రములం దధికమగు విశ్వాసముండును. 

ఆ మన _స్పత్య మిట (పదర్శతము. నాయురా లింకొక కు[ట్రనుగూడ బన్నెను, 

(బ్రహ్మనాయుడు గూర్చుండు తమగోమూడ్చించి (కొత్తగా నొరపు చేయించి, 
యేవంక నెక్కునో యెక్కిన దెనను, గెంపెడు' నట్టుగా కీలు పన్నించి, 

తప్పుచీలలు సెట్టి తనుగంబు (క్రింద, పాతర (ద్రవ్వించి బలు నారసముల,శూలాల 

యే ర్ 
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ఎల సురియలు నిలిస, కలయంగ బాతించి కప్పు బెట్టించె”ను. ₹0ండవసారి 

'డిపోరున కిరుపక్షములవాట వచ్చిచేరిరి. [బహ్మన్నకూ ప్పండెడు తమగము 

ంత౬ కన్నమచా సెవ్వరిని (కీడు శంకించి) రానీక తానే కాష్యండెను, 

యకువా లేర్చాటుచేయించిన మం(త్రతం తములచే (బ్రహ్మనాయుని కోడి 

హాడిబోయను. పోరులో నోడినచో మాబిర్హ విడిచెదమని చేసన (వతినకు 

కొడంబడెను. నలగాముడు నాయునికి వీడియ మిచ్చి సః గాల్పెను. 

(బహ్మన్న బయలుచేరునప్పుడు తమగము కూలి నాయకురాలి కట 

ఎయటపసజెను. అది చూచి కన్నమనీడు “గోపు! యానాగమ కుటిలత జూడి 

ని గోపు కెరుకపరచెను, [బహ్మానాయని నమ్మినబంటగు గోప్ప నాయటరాలు 

SC చేసిన కం క అధర్మమునకు, తమగము క 

ఏికానమునట కోపించి నాయకురాలిని నలగాముని చెడ దిళ్చైను. నాగమ గో౫ను 

ర పురిలో గొక మాలని టోలివని నం యాతడు క60త 

పందుకొనెను. అటు సలగాముని లెంకలు కూడ సిద్రపడిరి గోప్ప డాబంట్ల 

0 
1? 

“దిహ్మానాయని యాజ్ఞ దిశదాట వెరచి, నలగాముపై ప గోటు సడుదదు 

నాకి లేఎచో నాతనిగూడ గోప చంపియుండును. ~~ తన 

సరవారము నంతటిని గోపుపై పరకొల్పెను. కాని యాతడు “(ప్రళయకాలమునాటి 
భై రవు భంగి, వరముల గాల్చిన భూతేశు పగది, పసుల బట్టిననాటి పార్టునిరీతి” 

ఏ[క్రమించి న బవరంబు చేసి” దారనందరిని బరిసూర్చెను. 

విలుమాక వాత “చందరువంకలు చల్ల జంపులును, పొట్రల పొంగులు వుణ్యు 

తీర్థములు .. యొక బక్కుు నమ్ములు యోకవోకలును, తామర కూనలు తల్లి 

మెరుగులును, చీకటిమిణుగుర్లు.కిగు ఏగండెలును, గుండెలు భీతిలుకూత పెట్టులును. 
కు_త్తిక వీప్పలు కుప్పికోలలును, మొదలైన మంచియమ్ముల చొనలందు” 

దోప్పకొని వచ్చిర. ఆనా డిన్నెతీరుల యమ్ములు వాడుకలో సుండె కాబోలు, 

గోపు వీరవిహారము చేయుచుండెను. అతనితో బోరువారు యుద్దమొనర్చుచు, 
“కడుపురో (పేదలు కరమున నె త్తి, మొల పిడియమ్ములు మును బెరికికొనుచు, 

గోపు కొంతముమీద కూలెడువారు, నొక చేయి తెగిపడ్డ నొకచేత సురియ, 
చాలించి యెదిరించి చచ్చెడివారు, మెడ నిలువ లేకున్న మీసాలు తీడి యొకచేత 

ఓ, I చత 



పము తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యవ్ను 

పైబడి చచ్చెడు వారు!నై యుండిరి. గోపు “జలరాశి గలచిన శైలంబుబోలె, 
కల మొనలన్నియు కలగంగ జేసెను. ఒక్క గోపు ఇంతమందిని చంప 

సనుటచే మన పూర్వులు ఒక్కవీప నొక్కరే యెడిరించెడు వారని తేలుచున్నది, 

లేనిచో వందలమందిని ఒక్క గోపు చంపెననుట అతిశయోక్తిగా దోచును, 

ఒకొక్క వీటంతో నొక్కొక్కడు తలపజుపే హైందవయుద్రధర్మము. 

పల్నాటి వీరచరి[త్రమందేమి కాటమరాజు కథలో నేమి ఈ ధర్మమే పాబింప 

బడినది. ఒకొక్కరనే యనేకుల జంపినడాడే నిజమగు వీరుడుగా పరగణింప 
బిడుచుండెడివాడు. (బహ్మనాయుకు కోడిపోరున నోడి మార్లు మార్గము 
పట్టినపిమ్మట అతని వెనుక నెక్కడనో నడచెడు గోసున కీయుద్ధము 
సంభవించినది. కొంత యుద్రమైన తరువాత గాని (బ్రహ్మనాయుడు వెనుషెరిగి 

చూడలేదు, నలగాముముడు గోపుని పరాక్రమమున కాళ్చర్యపడి నాయకురాలితో 
చఇప్పుచుండ నామె యోర్వలేక రోషముతో ఒక్కుమ్మడి తన సేనల గోపుపై 

పురికొల్చెను. చారందరు కలిసి వచ్చి గోప్పపెబడిర. అప్పుడు “దారి పాయగ 
శారి తనువున బడ్డ, జందెంబు బెట్టుగా జారిన తునక, లైపడ్డగతి గోప్ప 

అల్లిన నొరగి'. కాని యాతడు “శీలము (బహ్మన్న (శ్రీపాదయుగము, 

కనుగొను వేడ్క లా కనుమాయకుండెిను, గోబ జంపినవా టక్సాహముతో 
“ఆర్చుచు బహ్మషపై నరుగుదేరంగ, ఆరవం బాలించి ఆ (బహ్మనేడు, 
వెనుక నార్చులు బుప్రె వెగ్గలంబనుచు, అని తలపోయుచు నంతట నుండి” నట్లు 

చివరన గలదు. ఈ భాగ మింతటితో ముగిసినది. గోపు పడిపోయిన 
కలకలము విని నాయడు వెనుదిరిగి చూచెనట,. 

ఎెకథాభాగము తరువాత ఘట్టము “తోన్నమనోని యద్ధతుూ”ను పేపతో 
నున్నది!. కాని ఈకథ 'పై దాని ననుసరించియే లేదు. మధ్యన మరికొన్నికథ 
లున్నవి. పెకథలో నున్న చివరభాగము నంటియే యీకథ ఆరంభింప బడినట్లున్నది. 

అనగా కథాసూ(త్రముగాని వౌక్యసూ(త్రముగాని తెగిపోలేదు. అందుచేత నిది 
కూడ మల్లన రచన మనుకొంటిని. కౌని కన్న మనేని యుద్రకథాంతమున ఫల (కుతి 
తరువాత “వలను భరద్వాజవంశవర్తనుడు, మారయ్య పుణ్యభీమాంబ కడ్చునను, 

స్థింముగా గలిగిన తేజంపు ఘనుడు, గారవంబై నట్టి ఘనుడు (ఖ్రీనాభు, చేపట్టి 
వీరుల చరిత మంతయును, తగ జెప్పె నాచం[ద్రతారార్శముగను" అని 
ముగిసినది, ఇది శ్రీనాథుని వీరచరత్రమందలి యొక భాగమో లేక మల్లిన 

ర్స్ 
1. డి, నెం. 1118 పా. పు. భాండాగారము, మ।దాసు. 



బార్మీరక గేయములు ౨౦౭ 

'జనగమో ఇదముత్త్సదుగా చెప్పజాలము. నేను ౩ మాత్రము మల్లన రచనమనియే 

వించుచున్నాను. పై కథకును దీనికిని కథాసూ(త్రము రాక్యసూ త్రము 

గకుండ నుండుటయేగా గాక రచనావిధానమున గూడ సామ్యముండు పే 

= యాహమునకు కారణము, చివరిన నతుకబడిన శ్రీనాథు Tes 

'పక్షీవ మి నాధావము. దీనిలో గోప్ప పడిపోయిన తరువాత కన్నమనీడు 

ల సైన్యముంను ఆ్రకలను చిందరవందర గావించి గోపు శవమును 

కీనీకొ రిచ్ కచ్చుట, మాచెర్లలో గోపు శరీరమున కనగ్నిసంస్కా రము చేయుట 

మున్నగు కథా విషయము లున్నవి, చ 

“గోప్ప యుద్దము” కథలో చివర ఘట్రమున గల బహ్మనాయుని 

దాక్యముల పేర్కొని యుంటిని. ఆ వాక్యముల తక్కిన భాగముతో నీ కథాభాగ 

మి మిట్లారిం మైనది. “గోప్ప చిక్కడు కదా గోసంగి కన్న, మటు విచారింప్తమా 

యనినను వాడుగోప్ప ఆరె జాగనచే నిహమడయ్యెనని బహ్మనాయుని కరిగించి 
తమ వెన్నంటి వచ్చుచున్న గురిజాల సైనికుల కెదురొడ్డి నిల్చి గోపును జంపిన 

ఆరె జాగననే చంపవలెననుకొని చంపెను, ఇది చూచి తక్కిన యారె బలములు 
వచ్చి కన్నమనీనిపె బడెను. ఆరారానాడు తెలుగుదేశమున నున్నట్లును 

అందులో సైనికులుగా నున్నట్టును ఈ పదమువలన మనము తెలిసికొనగలము. 

అట్లు పై బడినవారతో కన్నమదాసు “గోపు జంపిన జూచి కోపించి యారె, 

చాగని జంపితి జనులెల్ల మెచ్చ, చావుకు సరిచావు చంపిన పనికి, మీకు రాబని 

లేదు మున్నక పొండ'నెను. ఇది కన్నమనీని యుద్ద ధర్మము. కాని ఆరెబలములు 

వినలేదు. ఈపట్టున కన్నమనీని వీరహార మద్భుతముగా వర్షింపబడినద్. 
“నలుగుర నేగుర నజ్జుగా గొట్రి, కరములు తునకలుగా జేసి వేసి, భుజములు 
నేలపై (బుంగుడు బరచి, తొడలును మెడలును రునకలు జేసి జబ్బలు 

పేగులు చక్కగా గొట్లి ఆరె యోధుల నందరిని హతమార్చెను. గురిజాలవా 

దిండ్లు గట్టుకొని పాకపోపషుచుండ కన్నమ చారి కడ్డము దింగి దిండ్లచీల 

హాడదీప్, ఇరుసులు నరికి బండ్లను గూల్చెను. ఏన్గుబలములవారు 'పైబడ 

కన్నమ వారిని “ఊరక తోటలో నుండక పార్క్ వంటిల్లు జొచ్చిన వరుస 
కుందేళ్ల, వండి చెండిన భంగి వంచనలేక, చిడిముడి ఖండించి చెక్కులు 

జెక్కె'ను, కొండల మీదికి గుప్పించి దుముకు” సింహమువలె నేన్గులపై దాటి 
పోయెను. ఆక్వికబలముల నణచెను. అందరిని గురిజాల పట్టణము లోనికి 



౨౦౮ కెలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

దరిమెను. గురజాల (పజలు కన్నమ పట్టణమునంతయు నాశనము చేయునని 

భయపడిరి. ఈఘటమున చక్కని హాస్యము పోషింపబడినది. భయావహుం 

మనోభావము లతిసహజముగా వర్ణింపబడినవి, “ఇదెవ వచ్చె _బహ్మ నేడెక్కగ 

జొ త్తు, మెక్సుడ బోదుము ఎక్కడ నిలుతు మని తలచీర లెడలంగ దంళలి 
యా(ప్రజలు, సుడివడి దిశలకు సొక్క్కుచు వారిరి. నాగమ్మ (పజల మాటలు వి౨ 

కన్నమ కోటపై కె_త్తివచ్చెనని ఛాఎంచి సేగాసన్నాహము లొనర్చుచుండెను, 

గురజాల (ప్రజలు కోటలో తలడాచుకొంద మనుకొవిర, “యిండ్లలోవలి సొమ్ము 

లెడలించి తెచ్చి, పదిలంబు గాది భావింప లేక, పెంట బూడిదలోన పెప్రేటివాప, 

తమవారి నతినీతి దలపంగలేక, నొక తెరష్కవారల నింటికి విఠిచి, కోటలోగ్నికి 

బోయి గుద సగా దాపు, మి డోరి చేతికి నాయింకు లిచ్చి, యుకకొంత సపన 

కౌయ్యన దెలిసి, తమవారు గాకున్న తల్లడమంది, దారి గానక పోయి 

దనరెడుదారు"వైయు ముండి. భయాచేశమున నజ్ఞానులై తమ సొమ్ము లొకరికిచ్చి 

శరుదాత దారు తమారు కారని ఆరి 

ఇంకను ఇట్టి (భమ(ప్రమాదస౦జనితమగు 

“ఏమి సేయుదమంచు చెంత 

స్యఘటము లొండురెండు గలా, 

టిస ఠాపున పెకలించి ధనము, 

బలు,గా మూటలు బంధించి కట్టి, నూమల లోపల నూ కెడువార్కు! బహ్మనాయుడు 

వచ్చె బలు విడిదన్న, త_త్తరమును బొంది తారుమూరాడి, పాతిన సొమ్ములు 

పాప్పింప లేక, లోవ (దబ్బానయెడల ధనము లేవన్న, నిచ్చటి ధనమెల్ల 
నెవ్వరో మరగి, కొనిపోయి రనుచును గుందుచు నాది తెలియక లోగిళ్ళ 
దిరుగాడు వారు నైయుండిర.“ఊబ పాతరలలోనుండెడివారు, పొరుగిండ్లలో నున్న 
పొణకలు జొచ్చి, యణకువతో నుండి న. లోంవ్రూన పోగులు 
కొచెలె ! బాయించి, ఊరక నగరలో నుండెడిచారు.” నాగమ్మ మాత్రము యుద్ద 

క కోటలో పెద్దయెత్తున చేయుచుండెను. (బ్రహ్మనాయుడు గోప్త 
కొన యూపరితో పడియున్న చోటకి వచ్చి “నివంటి భూరుని నీవంటి హితుని, 

నెవ్వని నేనెరుగ నింతకాలముని కని దుఃఖించెను. గోపు (బ్రహ్మనాయునితో 

బీ త్త గ్న్ ; 

క! నాటిన డాణముల్ నాయుడ పెరికి, పణ్యలోకమునకు బుచ్చుము నన్ను, 
చూతల్లి దారమ! మహితవి[క్రమకు, 'వగవకుమని చెస్పవలయుజుమ్మనిన” 
నాయు డటులలే చేసీ నారాయణ యనుచు గోపునోట శులసితీర్థము టోసెను. 

1. ఈమేశే చాళసాని యనియును పేటి. 



కారి! తక గేయములు 
లలల 

క్ష 

గోపు “బ్రహ్మారం[ధంబున (ప్రాణముల్ విడిచొను.కన్నమదాసు నాయునికడకు 

తిరిగివచ్చెను, వారు పందెమున చచ్చిన కోడిని మరియు పోరున మడిసిన 

గోడను అందలము పై నిడుకొని దూచెర్హ చేరటోయిరి. ఏకక పుత్రుని చావువార్త 
వన్న గోపు తల్లి దుఃఖము శిలలనుగూడ కరగించును. దారసొని *గోప్తను 

శాపరే గుణములకుస్ప, నాముద్దు పాపని నను జేరదేరె, నా సయిదోడై న నా 

చెలికాని, చూపరో నాకిట చూపరో వేడ్క, వలయ దా నెట్లున్నవిడొకో గోప్ప, 
డక్కడ నున్నదా డెరిగింపుమన్న, నొయ్యెన వోయెద వోయక్క యనుచు, 

నప్పుడు వెడలెను నడలుచు వనిత, పుణుకుచు వెరచుచు పొరలాడుచుండె”ి, 

అప్పుడు విజ్ఞలదేవి! శీలసాని2 మొదలుకొని పట్టణమున _ నాబాలగో పొలము 

దారసొని నూరడించి గోపున్న కడకు దోడ్కౌనిపోయిరి. దారమ చనిపోయిన 

కొడుకును చేరో.... వదనంబు నురము, తెగ(వేసికొనుచును ధీరత లేక, చేతులు 
భూడె పై చేరంగ నూది, కూర్చుండి దుఃఖంబు గుదికొనుచుండ, గోవు నాతో 

వల్చ బాడదాశీవ, పలుకరా యొకమాట పలుకరా యన్న నను దేరి చూడరా 

నా ముద్దు కుట్ట, కోడిపుంజుల పోరు గోపన నీకు, గావచ్చెనా యన్న కటకట 
యనుచు” దుఃఖించెను, అందరు కలిసి గోపున కగ్నిసంస్కాారము జేసిరి. అటు 

తటవాత “ఈవీర చారిత్ర మెవ్వరేనియును, చదివిన (వ్రాసిన సద్భ_క్తి విన్న, 
నొయువు శ్రీయును నై శ్వర్య విజయ, సౌభాగ్యభోగముల్ సంపద గలిగి, చల్ల ,నె 
యుందురు జగము లోపలను అను కవివాక్యము గలదు. దీని తరువాత 
ఇంతకుమున్నే పేర్కొన్న కృతికర్త (శ్రీనాథుని) గూర్చిన వాక్యములు 
గలవు. కాని ఈ భాగము (ప్రకిప్తమైయుండునని తొలుతనే మనవిచేసియుంటిని. 

ఈ కథానంతరమున్న విషయములు “ముండాదివలని *ముందోళు? 
మున్నగు భాగముల (శ్రీనాథుని రచనములను శ) ఉమాకాంత విద్యా శే ఖరులజా రు 

వచనరూపముగా తమ*పల్నాటివీరుల కథలిలో పేర్కొని యన్నారు.మందపోటు 
జరిగిన తరువాత “గురిజాల యుద్ధమను”క నొక కథాభాగము కలను. దీనిలో 
పూర్యో_త్తరములని రెండు విభాగములు కలవు. గురిజాలవారు మందసపోటు 
జరీపిన తరువాత (బ్రహ్మనాయుడు వారొనర్చన యన్యాయమునకు మహాకుపితుడై 
గురజాల విరుగబొడిచి వచ్చుట ఇందులోనున్న కథా వృత్తాంతము. ఇదికూడ 

1. మలిదేవరాజాదుల తల్లి. ఈమెకే వీరవిద్యాదేవి యనిపేరు. 
2. (దహ్మనాయుని తల్లి" 
8. డి. నెం. 1114 ప్రా పు. భాండాగారము, మద్రాసు, 
14 
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] b, 
వంటి విపత్తులు శ్ర ఉమాకాంతవిద్యాశేఖరులు తమ (గంథమున బరునలా 

మాచెర్ల చెన్నునికి పులిగోరు, కనక పద్మము, పసిడి పిల్లన గోవి, 

తిరునామము (_మొక్కుకొంటిననియు నవి చెల్లించి గురిజాలకు దొమ్మ?యు నామె 

నాయని కిచ్చి సాగనం పెను. (బహ్మనశాయుడు తన తన్ని శీలమ్మ సెల పడిగినప్ప 

డామె నాయు౨కి గరపిన నీతి (ప్రశంససీయము, “చొచ్చి పౌొడువకుమన్న 
నారి నీవు, అంతకంతకు డాగి యధములెయున్న, కటిమోపుల=౫రి కొల 

5 a 

సరులను శికువులను 

ళ్ (' య 
కూలివాంనే”కాక భట్లను (బ్రాహ్మాణులను జంగములను డా 

న్రీలను, సైన్యమునకు సంబం ఫెంచని వారిని బావింపకుమనిచెప్పి రాత్రి వేపనుగాని 
ఉభయసంధ్యలంచుగాని యె_త్తిపో గూడదనియు శ_డ్రుపునకు తొలుత నెటికసకచి 

సమయమిచ్చి ఎడుగడియల పొదుండగా నెదింంచవలసినదన యాడ్రాపించను. 

కుషారు నాశీర్వదించనస్సుడు తల్లి యెవరితో నిను బోల్తు నని పేరుపేఎన 

0'ద్ర సము[ద్ర, సూర్యు చం!ద, వాలిసు. గీవుల నునాహరింవ |బహ్మానాయుడు 

రియందున్న లోపములు చూపించి వాఃంతో పోల్బవలదనెను ఇచ్చట 

కొంత (గంథపాతము జంగినస. గురిజాల (తోవలో నాయుడు బహ్మకక్షస్నుతో 

వాదించిన ఘట్టమువరికు కథాసూ(త్రము తెగిపోయినది. 

ఖే 

భీ 

అటుతరువాత ఉత్తరభాగమున (బహ్మానాయుడు రక్షస్సును వీడ్కొలిపి 
గం! డ్రకోట, అనుగురాజుపల్లై అజెముపల్లె కడచి మూచెల్ల జొల్చను. జనా వాసము 
లేని మాచెర్ల పాడుబడియుండెను. “యేబృన చిగింంత యెంతయు పొడుగు? 
పెరిగి యాషరమంత సపనగొనియుందె... ,కోరాడి తంగెడు కొమ్ము పందులును, 

తేటిపిండులు మంచి లేడి పిల్లలును, మనుటో3 దుప్పులు మంచి కణు=లును, 
హమాచెర్లలో దిరుగాడుచుండెను. (బహ్మనాయుడు కొంత పిచారోపడి చెను ని 
గుడిలో జేరి స్వామికి దీపము బెట్టి ఎజ్జలదేవి పంపిన (మొకుకఐదులు 
చెల్లించెను. అడవిమృగములు స్వామి యాలయములో నుండగా జూవిన 
నాయుడు చేసిన (ప్రార్థనము చక్కగా నున్నది. “పొందై న నబులును బోగము 
వాట్ల వేడుక బొదలగ వెన్నుడ నీక్కు అడప్పుల దింగెడునట్రి జంతుపులే, 
కోరితివా యెల్గుగొడ్డుల కొలువు, కోంతివా పులుల్ గొలువ చెన్నుండి యని 
సోత)మొనర్చ వేడ్కొనెను, నాయుడు గుడి వెడలి వచ్చునప్పుడు స్వామి 
వృద్ధ(బ్రాహ్మజవేషమున దర్శన మొసంగెను. నాయుడాజ్ఞగొని “కుంతము 
పల్నాటి వీరుల కథలు, పుట 14, 



౨౧ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్మక్ష 

సవరించి గొబ్బున గదలె”ను. కంభముపాడు, మంచికల్లు, మాడుగుల 

గాడ్డెలవాగు గడచి రేవంతలబియలు చేరుకొనెను. (ఇచ్చోట పూర్వము 

ఆశ్వికులకు శిక్ష గరపెడువారు కాటోలు) అచట కొ_ర్తివీరుడు - కొరతవేయ 

బడిన ఒకానొక గజదాంగంకాననయ్యెను. ఇచట కొ_ర్హవీరుని పూర్వజీవితమ 
సాహసచర్యలు మున్నగునవి విష్పలముగా వర్ణంసబడిసఏ, నాయుడు వాని 

వై షవము (ప్రసాదింప వాడు స్యర్గశడయ్యును. నాయు డార్యాత్రియే గురజాల 

చేరుకొని కోటచుట్టు తిరిగి అచటి విశేషములు తెలిసికొని రాత్రివేళ కోట 

విరుగబొడువగూడదను తల్లిమాట దలచుకొని యార్యాత్రి కోట బయట నున్న 
“కామేళ్యరుని గుడి (గక్కున జొచ్చి, గుడి మంటపములోన కుంతంబిు నిలిపి, 

కరములు ముకుళించి కజ్టైదుట నిలిచి శివస్తోత9ము చేసెను అటుతరువా 

“విఘ్ననాయకునకును వీరభ(ద్రునకును" మొదలుగాగల పరివారదేవతలకును 
(మొక్కులు చెల్లించెను. (బ్రహ్మనాయుడిట చేసిన శివపూజలు చూడ నాతటు 

మళమున వైన్సభ్రడయ్యును లివబిరోధి తాని తెలియుచున్నది. జాముర్మాకి 

యున్నదనగా నాగుడి పూజారి తమ్మల కొమ్మన, నాయుడు గురిజాల 

బొడుచుచున్నట్లు కలగని లేచి భార్యతో “కడు వేగ నాకును గంట పొడుపిమ్ము, 

వేగ నాయుని దగిలి [వేయంగ వలయు”ననెను, ఇచట కూడ కొంత హాస్య 
మున్నది. కాని తంబళి భార్య దాని వీపు జరచి మరల పరుండజేసెను, వొడామె 
కౌగిట “వలనొప్ప నమముకొని వనితరో నీకు, దేవర సొమ్ములు తెచ్చి రేపకడ, 

భావించి తొడవులు పరగ చేయింతు, దేవర పూజింప తెల్లమి యయ్యె, పోవలె 
జాగంట బోనకావడియు'తెమ్మనెను. ఆమె వలదని వాంంప తంబళి తనభార్యను 

మోది నాయు నెదురింతునని పోయెను. పురజనులను నాయుడు వచ్చెనని 

మేల్కొల్చెను. వారు తంబళిని వెక్కిరించి వెడల గొట్టిరి, చేయునది లేక తంది? 

శివమందిరము చేరుకొనెను, అచట రా(తి శివునకు పూజలు గావించి (బ్రహ్మనాయ 
డుంచిన నాల్లు బంగారు మాడలు చూచెను. తంబళి వాని గొని “ఇటువలె 

fr] 

పూజింప ఈభూమిలోన, పాటించి పూజింప [ప్రమథులో గాక, కన్నడ (బ్రహ్మయ్య 

గాక చోడండొ, కన్నప్పరాయుడో కరికాలచోడో, సృష్టిలో వెలసిన చిరీతొండ 

నందొ, ఘనుడు కీలము[బవ్యో గౌక్ కనకంబు, అభిషేకమొనరించి యరిగెడు 

వారు, ఈభూమిలో లేరు ఈ పురి లేరని (బ్రహ్మనాయుని పూర్వశై వభ క్తులతో 

బోలి మెచ్చుకొనెను. గుడిలోనే ఒక (ప్రక్కన వడుకొనియున్న . (బ్రహ్మనా 



చాగ్మతిక గేయములు ౨౧౩ 

దియంతయు జూచుచుండెను. ఇచ్ చోట తంబళికిని నాయునికిని జరిగిన వాదము, 

ంబఐళి నిపరీతచర్యలు మున్నగునవి హాస్యరసపూరితముగా విషలముగా వర్ణింప 

డినవి. (బహ్మనాయుడు తన రాక నలగామున కెరిగింపుమని యంగుశీయక 

మచి) పంపెను. నలగాముడు నాయురాలితో “పన్నించు ౯"టపై పడగలు వేగ, 

గ కా మకర కదనపి(క్రముల, వశిగొయ్యువడిశల వాలుడొం కెనలు, గణీ కలు 

చూలాలు గాలదుందుభులు, మకరబిజ్జైలులును మంచి కత్తు లును మొదలగు 

కటుదిటములు చేయంచుమనను.నా ఈ రజ చతురం గబలములు సిద్ధ మొన ర్బెను. 

వారని వీఠవిహార మత్యద్భుతముగా వర్ణింప బడినది, బలము లన్నింటిని 

(బ్రహ్మనాయుడు చీకాకుపరజను. పీటల నందరిని హతమార్చి "పుటమెగసి 

నాయుండు భూమి పగులంగ, పబుగతి కోటపై పక్షివలె నురికెే'ను. కోట 

యందున్న సైన్యములు కొంతసేపు పోరాడి చిందర వందర యయ్యెను, 
నలగాముడు నాయకురాలు కోట విడిచి కొదమగుండ్రకు పారిపోయిర్. 

నలగాముడు మరియు నరసింగుడు మున్నగువాఠ ధార్యలు వచ్చి (బహ్మనాయుని 

(పాస్టంచిర, నాయుడు వాంకిని వారిభర్తలకును అభయ మొసంగాను" 

సలగాముడు నాయకురాలు కొదమగుండ్ల ఏ(ప్రుల శరణువేడి నాయుని 
దారినుండి కాపాడుమనిరీ, నాయుని శాంతుజేయ (బ్రాహ్మణులు బయలుదేరి 

వచ్చిర. (బ్రహ్మనాయుడు [బాహ్మణుల మాట కెదురాడడని దీని 

భావము. (బ్రాహ్మణవచనానుసారము నాయుడు నలగాముని నాయకురాలిని 

వదలి పెట్టిన ట్లిచోట్బనే కాక మరియొక కథలో గూడ కలదు. నాయుడు 

(వాహ్మణుల సెలవంది ఇనుగంటి గంగ (స్థానిక దేవత ) నొడబరచి నలగాముని 

కభయపట్రము గట్టి బయలుదేరి (గామములు గడచి మరల ఏలేశ్వరము 

చేరుకొనెను. అచట కృష్ణ దాట జూచుచుండ వెనుకనుండి పంతాల పలినేడు 

వచ్చి నాయు నెదుర్కొ_నెను. గురిజాలపై నాయు డెత్తిపోయినపు డీవీరు 

డచట లేకుండెను. గురిజాల దొడిచెనని తెలిసి (గ్రామాంతరమున నున్న 
వీరుడు నాయుని 'పై కెత్సి వచ్చి “సింహము లేనిచో చిరునక్క కాను, చట్టుపె 

గంతులు సరి వేసినట్లు" చేసితివని వెక్కి.ఓంచెను. ఇరువుఓకి కొంతసేపు 

యుద్ధమయ్యెమ. (బహనాయుడు పంతాలపలినేని నరికి గంగ కర్చించను, 

అచటనున్నది నిడుగంటి గంగయట. గురిజాలపై నెత్తిపోవునపుడు నాయు 

డా మెకు (మొక్కుకొని యుండెను. నాయ డవియన్నియు చెల్లించెను, కాని 

cr ళు 

౮ 



గంగ యింకను “ఒక ముక్కు కడచూయె నో [బహ్మయనిని నాయుడు కోపి 

“ని ముక్కు గూడుకో నిదుగంద్ గంగి యని కరవాల మెత్తెను, గంగ 
గజనజవణకి “వెంకితి నేనయ్య బొంకపు నీ"వని _పార్థించెను. బయట మర 

గంగను (ప్వాంచెను. నాయడు దేవతలకుకూడ సత్యధర్మముల మక 
భయిపడువాడు గాడని జానపదుల నమ్మకము. ఈకథ యింతటనే యా 

వోయిససి. తచవాత కొంత (గంథపాతము జరిగినది, పాత యైన చో 

నాయి డ్తుత్చొష దాటి మరల మండాది చేరుకొన్న కథాభాగముండి యుండును, 

యుద్రము' త రువాత కథాక మము ననుసరించి “అలరాచవుల్ద 

డా రాయశార యు! కలదు. అలరాచమల్లు అనగా అలరాజు, క్ర 

కథయ ౨లలరాజూ. రాయణాంము ” పేరుతో పల్నా టివీరుల కథలందు గలదు, 

మందపోటు జంగిన తలువిత మండాదివలన విడిచి (బ్రహ్మనాయుడు మలిదేవ 

రాజాదులతో కరణాలు కౌప్పలు గదలిరా మేడపికి బోయెను. మేడపిలో నొకనాడ్లు 

(బ్రహ్మనాయుడు సభకు వచ్చి “అన్న కామునితోడ నాడిన మితియు, నేడేండ్ల 
గడ చెయ నేడు నెలలయ్యె' నని మలిదేవరాజాదులతో గురిజాలకు రాయబార 

సన ల తించెను. సభలో “నున్న వీరులందటను సరియనిరి, రాయబారిగా 

నెవంని పంపవలెనని ఆలోచించిక. ఏవని బంపినను వియ్య మునకు మారుగా 

కయ్యము సంభపంచునని [బహ్మనాయుడు “అల్లుమల్లన బంచు దది బుద్ది మనకు, 

ఈ వీటి కల్లుడు ఈమాట లేల, గావీటి కల్లుడు అనుమాన మేలి యని శేల్సి 
చెప్పెను, అలరాజు కొమ్మరాజు తనయుడని ఇదివరకే తెలిసికొని యుంటిమి. 

(బ్రహ్మనాయుడు కొమ్మరాజుతో “వినవయ్య కొమరగిరి వీరశేఖరుడ, 
సోమవంశమునందు శోభిల్లు రాజు సూర్యవంశమునందు సురరాజు మెచ్చు 
ముక్కంటి నిను జూచి మోదంబుతోడ, జంగమై నిత్యంబు సరిబంతి కొచ్చు"' 

నని పొగడి కుమారుని రాయబారమున కంపుమనెను. (బహ్యానాయుడు మరియ 

నాతని సేనలో నున్న కొందరు దక్క. తక్కినవారందరును శై వులే. మలిదేవ 
రాజాదులు, కొమ్మరాజు, సేనలో నున్న కొందరు (పముఖవీరులును శై వలే, 

(బహ్యానాయుడుగూడ  శ్రైవద్వేషి కాడు. శివపూజ చేసినట్లు పదములో 
పెక్కైచోట్ల కాననగును. (పల్నాటియుద్ధకారణములందు, శై వవైష్పవద్వేష 
మొకటియని మనపండితులందు రు, అట్లనుట కౌధారము లేమికలవో। పదములందు 

మా(త్రము _బహ్మనాయు డెచ్చటను శివద్వేషి యన్నట్లు లేదు.) కొమ్మరాజు 

నాయునితో రాయబారమునకు భట్టు (బ్రాహ్మణులు పోయెదరు గాని “నాకుమారుని 

వ డి. నెం. 1118 (పా. పు, భాండాగారము, మ్మదాను. 



టి 

కంగీకరించెను. అలరాజు *సాటి శ్యతులకెల్ల సమరంబునందు, గుండె దిగ్గను 

ము 

యు 

a 

బిరుదు పెంచెంబు బెట్టి తాత వీరసోము తన కిచ్చినట్టి, మణుల కీరీటంబు మరి 

న్ 

రా 

౨౧౫ 

ఛీ 

వలసినది 

డంరయు 

ఆలి 
నితున 

శికముల నిందలు నెకుగినని 

చెప్ప 

టీ 

అ 

ఆ 

ల 

అరా 

క్రి 

ను. అలరావా 

త ని "చే 

సుతు నాకు. యమునికి 

డా 

“డన్న నాయుడు రాయబొ 

ఏ తనకు జపి 

చాల 

ఇవా 

ఆగక 

ని తోడిచ్చి సపరివారముా పంపిం' 

యల 

తా ట్రై 

రగిం 

తుము 
యం. 

తహ po 
wa 

— 
ఖా, 

9 

లో 

ఈ గల 

tees 
cn స 
Wm 

అల నై 

యాజ్ఞ గొని బయలుదేరెను, నా ల్లి 
ఉం 

a 
ఏ మ ద సి 

గూల్చేటి మ 

ఎ కిం 

“ఇంటింట నేగుర్ మెలమి నీ సుళుకు, ని 

పి 

ధరియించి" త 
చా 

ళు 

క 

9
 

9
 
ah
 

3
 

o 
న్
్
 

a
 

a
 

9 
ఏ
 

= 
)
 

న
ై
 

అ
 
a
 

6 
౦9 

h
b
 

x
n
 

iP
 

ys
 

మ
ి
ం
 

~
~
 

Y
a
 

61 

fg a wc ei 

9 

న్ ha 

w 

a 
§ 

BB 

శ్చ 

ల 

a 

స మొగసాల కడకు నేతెంచి, 

సభా(ప్రచేశ మొనరె 

(క్రేడాఖిరామమున 'పేర్కాన్నటు 

అర 
య బీడేయోరోక 

నలగాముని 

ఆలో 

వల్లభరాయిడు 

™ చేశిం 

గఅదుు 

అలములు 

(ప 

“పలకీ దిగి రాజు పావాలు దొడిీగిి 

మండున్ను 

చ 

ఆనాటి గడియా 

వంటివె 

ఇ 
gmp అల 

కి యనగా న్యూనత, తెలంగాణమున నిది 
స అన ము 

చానా 

cy 
ణ్ 

ది 

వ 
టే 

క 

2 

౧ 

లాలా ఆరగ లా == + వపివకాాకా జ ౪1 



హిత్యషు 

నలగామునికి కట్నములు సమర్చించి కుశల్మపశ్నమైన తరువాత నలగామ్ష 

నాజ్ఞ్బచొప్పున వచ్చినపనికి పూనుకొని “ఏడేండ్లు మితి దప్పె యెరుగవే రాజ్ఞ 

యేడు నెలలు మీకు నెక్కువ యయ్యె, మాభూమి మాకిమ్ము మైలమసుతుడ' 

యనెను, నలగాము డందుల కం౦గీక రింపడయ్యెను. ఎవరి బలముల వాప 

దలచుకొనిరి. అలరాజు సభనుండి లేచి యర్థులకు కట్నము లిచ్చి “సూర్య 

భేతాళమను సుకయ రుళిపించి, మొగసాల ముందర ముదముతో నున్న, 
ఉకుు.కంబము నరశకె ను(గకోపమున,.” మఓయును నలగాము నుద్దేశించి 

“కార్యమపూడి యాకలని మధ్యమున, కయ్య మిచ్చెద'మని పోరుగై కొని విడిదికి 
బోయెను. ఆనాడు రా(త్రి గుంజాలయంది గడచెను.నాగమ్మ అలరాజుకు విషా క 

భోజన మంపెను. అలరాజది తినక పారవేయించి తెల్లవార గనే కన్నమకో 
సపరివారముగా బయలుదేకెను. భోగమ్మ పూవులంమ విషముంచి త మ్మళ్ళకిచ్చి 

అలరాజునకు మధ్యే మార్గమున నెదురై కాన్క వెట్టిరండని యాజ్ఞాపిం చను. అలరాజు 

తన పరివారముతో చెర్లగుడిపాడు సమీపమునకు బోయెను. అచ్చోట “అంతట 
తమ్మశ్లు అతివేగ రాక, నెగువ గాలికి రాజు కెదురుగా వచ్చి, కవగూడి కస్తూరి 
గంధవాననలు, పరమళంబుల గాలి ప్రై నారాజు, రమ్మని పిలిపించి రాజడిగె 

వార్ని.” మోసకారులై న తంబళ్లు “పూల పచ్చడమును పువ్వు బంటలును 

అలరాజు కిచ్చి బహుమము లందుకొనిపోయిరి. ఆ వన్సువుల పల్లకిపై నుంచుకొని 

యలరాజు బయలుదేరెను. ఇట్లు నడచుచు అలరాజు “విరజాజి సంపెంగ 

విరుల జాజులును, అన్నిటి నడుమను అధికవాసనలు కేరచు సుమదింతి కేలను 

బట్టి, మూర్కొనె మది (పేమ ముప్పిరిగొనగ, నెరయ లలాటంబు నెరి వెంటు 

కలను, ననవిషంబటు ముక్కు ళనామున కెక్కె.'ను. అలరాజు కళ దస్పెను, 

కన్నమదాసు మరియు పరివారమువారును మోసము జరిగినదని (గహించిరి, 

దుఃఖించి _దెవమును దూరిరి. అలరాజు “తను జేర కన్నమ దగ్గర బిలిచి, తన 
బిరుదు లన్నియు ధరమీద బెట్టి యీ బిరుదు లన్నియు నిలమీద నేడు, నాకు 
చెలికాడును నమ్మినవాడు, నాతోడునీడతడు నాయుని సుతుడు, బలువైన 

బిరుదులు బాలున కిమ్ము, ఎనయంగ వీరులు నిందరు నెరుగ, సవరాలగోడిగను! 

సయ్యన నిమ్ము, బాలుని మామేలు పాలించుమనుమని చెప్పి, “రాచదేవిడి కడకు 

రయమున నీవు, విన్నపము సేయుము వేగమే పోయి యనెను, కన్నమ 

1. అలరాజు గుజ్జము, 
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నురిడగి భూమి దద్దరిల్ల గురికాలవరకు పరుషువెట్టి రంత పురము జొచ్చి 

అందట వినుచుండగా అలరాజు చావు నెరిగించెను. ఇచ్చట కొంత (గంథపాత 

నది. నలగాముని కూతురు, అలరాజు భార్య, రత్నాల పేరమ్మ భ_ర్రామరణ 

వార్త విని “నాతం(డ్రి నలగామ నరసింగరాజ, వోడక పాపంబు నొడిగట్టుకొంటి, 

నాపతి జంపట న్యాయమే నీకు” అని నిందించి “నిండిన కొలువున సీరాటి 

కడవ, తగ గుభుల్లున వేసి తప్పక నవ్వి, (ప్రజలెల్ల వినగను పడతి శపించి. 

“నీ రాజ్యమొకతెరుపు నీవొక తెరవు అని శపించి “దాపల వలుపల తరుణులు 

గొలువ, గోసంగికన్నమ కొమరొప్ప నడువ, శైరగుడిపాటికి చేరంగ 

వచ్చెను, అల రాజప్పటి కింకను మరణించలేదు. కాని స్మృతి తప్పియుండెను, 

రత్నాల పేరమ్మ భర్కశరీరము సమీపించి (మొక్కి విలపించి నాగమ్మను 

దూరి “నీవంటిరాజుకు నీమంబుతోడ, మందులబంతిచే మడయంగ గలిగె, 

శ్రశ్వంవలా నొంగితో ఖభూపాలతిలక్ నాయుడేమని పంపె నరనాథ నిన్నిని 
విలపించినద్మి “పసిడి నీరు చెంబు పత్తిరి దెచ్చి, కుతికెలో బడ వేసి గోరెడుపతతి 
కిపోలివ యశుచును శివుని దలచుచును, అభవుని పుంకేగె నల్లుమల్లన్న.' 
పేరమ్మ భర్కశవమును పూలబంతులను పాలికిలో నుంచి తాను గుట్ట మెక్కి. 

కదలెను. అప్పటికే (ప్రొద్దు [గుంకెను, ఐనను నారాత్రియే దివిటీల వెలుగున 
పయనము సాగించి మిరియాల, కంబాలక నుమ, మలట్టీవేముల, ముటుకుల గడచిరి. 

తెల్ల వారెను. కన్నమను బిలిచి పేరమ్మ “మనమేలు వార్తలు నల్లిదోవునట్క 
మా మామగారికి మరి వీరులకును, ఏపుమై మన రాక నెరిగింపుమయ్య "యనెను. 
కన్నమదాసు మేడపికి ముందుగా బోయి యీ విషాదవాార్త నెరిగించెను, మేడపి 

యంతయు దుఃఖసముదమున మునిగి పోయెను. అందరును కదలి శవమున 

కెదుకుగాబోయిర్. చల్ల మాదేవి దుఃఖము కరుణాపూరితము. “కొడుకును జూపరే 
గుణముల కుప్ప నా ముద్దు పాపని నను జేరదేరె.... శనులు గలిగిన కారణ 

మిదియ, వలయు దానెట్లున్నవాడొకో రాజు, యెక్కడ నున్నవా డెరిగింసరమ్మ 

... తనయుని మోముపై తన మోము మోపి విధి నిన్ను భూమిలో వెదకెనో 

యన్నియని విలపించెను. ఆందరామె నూరడించిరి, రత్నాల పేరమ్మ 

సహగమనము చేయ పూజించుటకు జంగముల బిలిపించెను. మిండజంగములు, ' 

కొమర జంగములు, కోడె జంగములు వచ్చిరి. ఆమె వారిని పూజించి 

శివుని ధ్యానించి సహగమనము చేసెను. మేడపిలో కొలువు కూటమున బాలుని 

el 



౨౧౮ తెలుగు జాసెవద గేయసాహిక్యక్ష 

బిలిపించి మలిదేవరాజు, అలరాజు బిరుదము లాతని కొసంగెను, బాలు డవిగ్భా 
“అలరాజు పగ దీర్చ అది నాకు భారిమనెను. *ఇత్తాము శిరసులు ఇందరవ్లు 

మేమిని వీరు లనిరి. (ప్రతిజ్ఞలు గొనిరి. (బ్రహ్మనాయుడు కుమారుని |ప్రతిజ్ఞ 
కలరెను. నలగాము౧తో యుద్ధము తప్పదనుకొనిరి. |బహ్మనాయుడు బిషదు 
రాజునకు (మలిదేవరాజు కుహారుడు) రాచపట్టమును, బాలచం(దునకు ప్రధాని 

పట్టమును, అనపోచునకు కరణికమును, చౌయట్టికి సేనాధిపత్యమును, మాడి! 
రాణిపట్రమును గట్టి తన సేనాశిబిర మెత్తించెను, తక్కిన రాజులు వీపలుగూడ 

తమతమ శిబీరము లెత్తిరి. “అంతట బాలుడు అతిసంతసమున' నుండెను. ఈకథ 

ఇంతటితో ముగిసినది. ఆద్యంతములందు కవిన్సి ర్చ ఏమియును లేదు, 

ఇదికూడ మల్లన రచనమై యుండును 

పైకథ తరువాత 'కల్లు/వతిక్ష'! గలదు. ఇది (శ్రీనాథుని పేరున గలదు, 

కొలది మార్చులతో నీకథ నంతయు (శ్రీ ఉమాకాంత విద్యాశేఖరులవారు 

(ఫ్రకటించిరి. వారు (ప్రకటించిన “బాలచంద్రుని యుద్ధము” కథలో 87 పుటల 

వరకు గల కథయే “కల్లు (ప్రతిష్టిగా చెప్పబడినది. (త్రిపురాంతకమునుండి 
భూతరా ట్ల సంభమును దరలించుకొనిపోయి కారెంపూడి కదనరంగమున నాటిన 

కథయే “కల్లు (ప్రతిష్ట, పల్నాటివీరుల కథలందలి మొట్టమొదటి కథలోనే 
దీనిని గూర్చు (వాసితిని. కనుక మరల (వాయ నవసరముండదు. 

“కల్లు (పతిష్టి తరువాత “బాలుని యర్ధముంపూర్చథాగము? కథ 

గలదు. ఇది కూడ ము[ద్రింపబడిన *“బాలచం,దు యుద్దిమందలి యొక భాగమే. 
ము[ద్రిత(గ్రంథమున 77 పుటలవరకున్న కథాభాగ మిందులో గలదు. 

“నాలుని యుద్ధము.ఉళ్స్న రోఖాగము = మరణముి8ి కథలో తొలుత 

కొంత [కొత్త కథ యున్నది, దీనిలో లింగ(ప్రతిష్ట మున్నగు విషయము 

అధికముగా గలవు. దీని యారంభ మిట్లయినది, “(శీ వీర పమథులు (శ్రీ కలనిలోన, 
ఏరపురుషుల మహిమ విన్నవించదను , .. .(ప్రాకటంబై నట్టి పలనాటి వీర్ల, 
ఈకథ వృత్తాంత మిది యెట్టిదనిని. ఇది కవివాక్యము. కారెంపూడి యుద్ధ 

1. డి. నెం. 1115 (పా. పు, భాండాగారము,మ దాసు, 

క్క డి. నెం: 1116 ప్రా, పు. భాండాగారము, మద్రాసు, 
శీ డి, నెం 1117 పా, పు భాండాగారము, మడాను, 
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వారాణిక గెచిదులు SOT 

కంగషబన నున్న మలిదేవరాజాదులు హరివాసరముదనుక యుద్దము చేయక 

వేచియండి39. నాయు డేకాదశ్నీవత చూచ.౦చుకొని తెల్ల వారి గంగధార మడుగున 

అలుకుపూతలు గావించి ఇన్నుని గొల్చెను, మలిదేవరాజాది వీమలతో నాయుడు 

“భూమిలోపల వెలసి పూజ బడయుదిమని తమతమ పేర లింగములు (పతిష్టింప 

నిశ్చయించెను.నాయుడు గంగధార మడుగున మునిగి లింగముల చెచ్చి(ప్రణుతి 

కెక్కిన గోగు భైరవుపేర,వడిగల యనుగుభూవల్లభుపేర, వీరసోముని పేర 

విక్రముిపేర, తోరొంపు మై చొడ్డనాయునిపేర, గాసికెక్కిన (బ్రహ్మరాత్షసిపేర 

కోడిపోరున జెల్లిన గోవనషే పేర మందలో జల్లిన మగవీర్ల పేరి అలరాచమల్లు 

మున్నగు వారి సిరుల లింగ(పతిష్ష యొనర్చెను, ఇటులే తక్కిన వీరులందరును 

వారివారి యిప్టుల పేవలతో తమపేరులతో లింగములు నిలిపిరి. ఈలింగ (ప్రతిష్ట 

సుమారు పది పుటలు వర్ణింపబడినది, కొమ్మరాజు (బహ్మనాయునితో “గంగధార 

మడుగున లింగాల బట్టి, పలికింశునంటివి పరమపుణ్యు డవు, చెలువార నామాట 

చెల్లించు నాకిని యడిగెను. (బ్రహ్మనాయుడు కొమ్మరాజు తండ్రి వీరసోముని, 
'పేరిటి లింగమును పలికించెను. (ఇట్టి ఘట్టమొకటి కాటమరాజు కథలో గూడ 

కలదు. ఇట్టి కల్పనములు (బ్రహ్మనాయనికిని కాటమరాజునకును మాహాత్మ క 

మాపాదించునట్టిఏి) “ఆరాత్రి ని(ద్రించి ఆవీరవరులు, అలవేగ మరునాడు ఆది 

వారమున, చాప (ప్రసాదములు సవరించు మనిరి, వారిలో కొందరు “కూర్చుండి 

మనబంతి కుడువనివార్ని, రయమున కలనికి రానియ్యవలి దనిర. కాని 

ఆజెమువారు మా(త్రము (మహాదేవుడు మున్నగువారు) “భా(ద్రాన్నమును మాకు 

చూడంగ రాదు, అంట ముట్టగరాని అధికు లున్నారు, వీరపుంగవులెల్ల వినగ 

బిలికెదను, శంఖితీర్ణము చూకు చలి శరీరముకు?'! కేవలము కన్నులతోడనే 

భోజనము చేశుమనిరి. నాయుడు “కనుగొన్న మాత్రాన కడుపెట్టు నిండునని 
యడుగ మహదేవుడు మీరు దిన్నతరువాత ఆయన్నమునే మా యుదరముల 

జూపింతుమని పంతము పలికెను, నాయు డందుల కంగీకరీంచను. ఆజెమువారు 

దక్క. తక్కిన వీరులందరు చాపకూడు దినిరి. మహదేవుడును అతని 

తమ్హులును వీరశ్రై వవేషమున వచ్చి యందరి యెదుట శివుని ధ్యానించి కత్తులతో 

తమతమ పొట్టలు చించి చూపించిరి. “చాప లోపలనున్న సకలవస్తువులు, 

ఆత్మలోపలనుండి ఆటు పోగుపడియె'ను. నాయుడు మరియు తదితరవీరులా 

1, చాలు శరీరముకు కాబోలు 



౨౨౦ తెలుగు జానపద గేయసాపహిత్యపు 

శినభక్కుల మాహాత్మ మున కాశ్చర్యపడిరి. (బ్రహ్మనాయుడు *తులశి తీర్ధము 

తన దోయిట జల్లి , పరగ తిరుమం(త్రంబు పఠనంబు జేసి వార సొట్రలు మరల 

నతికించెను. ఈ చాపకూటి వృత్తాంతము _శైవవైషస్టవద్వేషమును సూచించు 

ననాటకన్న రెండింటి సౌహార్హమును సౌమనస్యమునే చాటుచున్న దనవలెను, 

అనాటిరా (త్రి వీరులందరును జాగరణ మొనర్చిరి. 

ఇది ఇట్లుండ నచట నాగమ్మ సైన్యముల సిద్దపరిచుకొని గురజానులండి 

వచ్చుచుండెను. ఇటు (బహ్మనాయుడు తదితరవీరలందరును యుద్ధమునకు 

దిగదలచినవారుండి మలిదేవరాజాదులను, భట్లను, బ్రాహ్మణులను, కోమబ్లను, 
కొంతసై న్యము తోడుగా నిచ్చి మేడపికి పంపివేసిరి. నాగమ్మకిది తెలిసి కొంత 

వైన్యమును మలిదేవాదుల నడ్డగింప బం పెను, 'పెమ్మి నేడనువాడు "సేనతో 

వచ్చి మేళ్ళవాగుకడ మలిదేవరాజాదులకై .కాచుకొనియుండెను. రెండు సేనలకు 
కలపటమయ్యెను. మలిదేవాదులతోపాటు వారికి కుడిభుజముగా నున్న యట్టి 

_దబోయడు వి[క్రమము నెరప గురిజాల సైన్యమును హతమార్చి మేడపి 
చేరుకొనిరి, గురిజాల సేనలకు (ప్రతిగా మాచెర్లవారు తమసేనలు “పం(డెండు 
మొనలుగా పరువడి జేర్చిియుండిరి. ఇంతవరకున్న కథాభాగమంతయు ముదిత 

(గ్రంథమున. లేనిదే. దీనితరువాత బాలచ౦(ద్రుడు యుద్ధసన్నద్దు డగుటనుండి 
ము[ద్రిత్యగ్రంథమున (పుట 101) గలదు. అచ్చు పుస్తకములో బాలుడు తన 

పూర్వజ న్మవృత్తాంతమును చెప్పుకొనుట (అతిశయో_కులతో ) ఉచితముగా 
లేదు. కాని దీనిలో బాలుడు తన వృత్తాంతము గాక పూర్వులగు బాలురకథలు 

((ప్రహ్లాదాదులవి) వర్ణించి చెప్పుట బొచితీవంతముగా నున్నది. అచ్చుప్తుస్తకమున 

పుటలు 78.101 వరకు గల భాగ మిందులో లేదు, ఇందులోనున్న పై విశేషము 

లచ్చుపుస్తకమున లేవు, తక్కిన భాగమంతయు నొకటే, కనుక (శ్రీనాథుని 
రచనములో నీవిశేషభాగము (పకి ప్పముగా చేరిపోయినదని భావింవవలయును, 

పలనాటి వీరుల చరిత్రమునకు సంబంధించిన కథలందు “కొబ్బురాదొ 

యుద్ద" మొకటి, ఈకథ “(శ్రీరమావక్లు డా(శ్రితవత్సలుండు. వారిజనే[తుండు 

వనజగా[తుండు, సౌందర్యవరమూ_ర్షీ శాశ్వత కీర్తీ, కందర్భజనకుండు 

కనకాంబరుండు"అని యారంభ మైనది. శ్రీఉమాకాంత విద్యాశేఖరులు (ప్రకటించిన 

1. డీ. నెం. 1119. (పాప. భాండాగారము, మద్రాసు. 
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రెండుపుటల పీఠిక (కొన్ని చరణములు 

తపడౌత, తపవాత నుండవలసినవి ముందు) అటులే 

నడచినడి. “భూమిలో శీనాథు పుణు;డో యనగ, పలనాటి వీరుల ధాగవతంబు, 

దగా తెలియంగ జెప్పె, వినుపింతునే జగద్విక్యాతిగాను అని 

న (శీనాథు9 రచనమును జాగుగా జూచెనని భావింపనగును. 

కనుకనే ఉమాశౌంతపండిళులు మల్లన |శీనాథు) బాగుగా ననుకరంచె ననిర్, 

చీనిలో మొదట యుగ్దరంగమున స్తృంభమెత్తుట, జాలుని మృతి, 

పెన్న చాపు మున్నగు వృత్తాంతములు క్లుప్తముగా ఇప్పబడినవి. పెద్దన్న! 

కూలిన వెంటనే “ఆది జూచి కొమ్మరా జరికరోషమున, తన మది కోపించి 

తమకంబు మించి” ఏనుగు నెక్కి. గుణధ్వని జేయుచు, తాను యుద్ద 

శంగమునకి దరలెసు. లది గని సుంకరితో నెత్తము లాడుచున్న [బహ్మ 
నాయుడు నవ్వెను. (యుద్దారంభమునుండి (బహ్మనాయుడు తన మరది ' 

సుంకరితో పాచిక ల న న ఇతర కథలలో గూడ వర్ణింప బడినది. 

యుద్దములందు పూర్వ మీ పాచికలాట సాధారణమని తోచుచున్నది. కాటమరాజు 
కూడ పద్మరాఘషునితో పాచికలాడును.) ఏల నవ్వితివనిసుంకరి 

యడుగ, (బ్రహ్మనాయుడు 'కొమ్మరా జీప్పుడు కోపాగ్నితోను, గమకించి 

సంగరాంగణమున కేగి, యొప్పార జేసేటి యుద్దకర్మ్కోంబు, చాలించి సర్వము 

జాలించినట్లు, మన వేలమున కిషడు మరలి రాగలిడనెను, కొమ్మరాజు వడిగ 
మ జొచ్చెనే కాని “అంధకౌరము గప్పె నారాజు నప్పుడు". అతని 

మియు గనరాదయెను. కొమ్మరా జాశ్చర్యపడి తిర గివచ్చి (బహ్మనా నాయునితో 

తాను గాంచినదంతయు జెప్పెను. అప్పుడు నాయుడు “తన విష్ణుమాయ 

యా ధరణివాలునక్కు తెలుపంగవలినని డిగ్గునలేచి” శంఖతీర్థమున కొమ్మ రాజు 

కస్నుల దుడిచెను. అప్పుడాతని నావరంచిన యంధకారము వొలగెను. నాయుడు 

“సంచ వర్భుజములు శంఖుచ[ కములు, గరుడవాహనమును కాంచనాంబరము' తో 

విష్ణువుపలె దోచెను కొమ్మరా జాతని స్తో(తమొనర్చ 'సరగున నీ చెంత 
సెలవు గ్రైకొనక, వేగిరంబున నడచి వెర్రనై పోతి, నీ సెలవు నాకిచ్చి నీకృప 
యుంచి” పంపుము (పార్టించెను. ((బహ్మనాయుని సెలవుగొనక పోయినందున 

1. ఈతడు బహ్మనాయుని య(గజుడు, 
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కొమ్మరాజు నంధకారము చుట్రినదని చెప్పుట _బహ్మనాయుని మాహాత్యమును 

దెలుపుచున్నది) నాయుడు కొమ్మరాజుతో రాజులకు సెలవీయ నే నెంతవాడనన 

కొద్మురాజు “నీవు స్వతం(త్రుడపు నీవు దేవుడవు, గట్టిగా సెలవియ్య 
క_ర్తవందరికి, నని కృత తేేశాయుగములం దాతడెతి న యవతారముల దేర్కొన్సి 

కృష్ణావ కారమందలి (ప్రమథుల కథయు, కామవల్లి కథయు జెప్పి, ఈయవకారమున 

రేచెర్ల గోతమున చొత్తనాయు౨కి శీలమకు జగ్మించి, 'నిలిచితి వటుగాన 

నీ మూక్రివలన, పలనాటి వీరుల భాగనతంబు, ఆచం(ద్రకారార్న మై -యుండ 

వలయునని పొగడి సెలపిమ్మని (పార్థించెను, నాయు డప్పుడు కొమ్మరాజునక 

మం(త ముపదేశించను. కొమ్మరాజు వంశమువారికి, తోడుగా నుండెడు నొక 

శక్తి గలదట దాని డించి సమరమునకు బొమ్మని నాయుడనుమతి నిచ్చెను. 

“సొంపార వ(జ్రాంగి జోడుగా నున్న, హంకాళ దేవత నందంద భువికి, 
దింపించుమో రాజ ధీశా[గ్రగణ్య' యనెను. ఆశక్తి యటులే యున్నచో, 

కొమ్మరాజు నేదను ఎమర్వొనజాలరట. కొమ్మరాజు నాయుని యాజ్ఞ 

- పాలించెను, హం౦ంకాళళ_క్తి నాయునితో “మావారు కల్యాణమందున నుండి, 

ఘనరాజ్యసంపదల్ కడకు బో(ద్రోచి, పొలుపొంద నీ విష్ణు (పోగు కందరము, 

లోనుగా వప్పిమి లోకంబు లెరుగ, అందర నీ వాయ హతము జేసితివి, 

షరగంగ యిటువంటి ప) యూహపసి, నన్నెడబాపను న్యాయమా” నీకనెను. 

(దీనినిబట్టి అంకాళదేవత కల్యాణమునుండి వచ్చినట్లుతెలియనగును. కొమ్మరాజు 
తండ్రి కాలమునాడే కాల్యాణరాజులు పలనాట పాదుకొనిర, కనుక 

ఆనాటినుండి వారి ఇలువేలుపు అంకాళడేవతకు పలనాట స్థానము లభించినది. 

కారెంపూడిలోగల అంకాళమ్మకు వీరుల అంకమ్మయని పేరు.) నాయుడా శక్తిని 
వగవకు మనియు, రణములో “నిన్ను ఘనముగ జేసి నీకు ముందరను, ఆహకి 

చెల్లించ నది కల్లగాదినియు, మేముండునందాక నీవును మాతో నుండి 

పూజ లందగలవనియు నూరడించెను, శ కి సంతసించి నాయుని వరిచారకులందు 

గలసిపోయెను. కొమ్మురాజు యుద్రమునకు బయలుదేరగానే నలగాముని సేనలు 

బెగడొందెను. నాయకురాలు సేనలను హెచ్చరించుచుండెను. కొమ్మరాజు తన 

యాన్థానపు భట్టు రాఘవుని తనరాక నలగామున  కెరుకసేయ బంపెను, 

రాఘవుడు నలగాముని చెంతకు బోయి కొమ్మరాజు బిరుదులు పఠించిరహి 

మించు జగతివో రాజుల కెల్ల" రణము కుత్తిక బంటి రమణతో దనకు,బవరంబు 
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మాకారిబంపెన రాజు, | సమ సీశ్యరుని మెప్పించిన ౮ రాజు, కొ మ్మభూపాలుండు 

బలేఖంండుి వచచన న్నాడని యెరిగించెను. ఇతరరాజులకు కు_త్తికబంటి 

దెరియనగును, రాఘవభటు నలగామునకు అలరాజు మరియు రత్నాలపేరిచేవి 

చాపుకథ వినిపించి యా దంపకుల నీడే చంపించితివని చెప్పి కొమ్మరాజు 
నించెను. నలగాముడు కొంతతడవు చింతించి 

కానున్నడ ాకతపష్వదనుకొన భష నకు బహుమతు లిచ్చి సాగనంపి కాను యుద్ధ 
సన చుడ యను. తరువాతి వృత్తాంతము (గ్రంథపాత మైనది. ఈ భాగమున 

బహుశః కొమ్మురాజు యుద్దము మంయు నాత) చావు వర్త్మింపబడియుండును. 

అం అసలు 4 దం ల్ ఆం ఇ 

t=) 

పరా రచం[త్రమున చివర ఘటము *“(వివ్యానాయుని ఎదగ | 

క = ఏ నెందకెందరో పీరాధివీరులు మడసిరి. అంతకుమున్నే అడప 

కేశనదాసి పడుటయు జాచి యా (బహ్మనాయుడు “కడు ను(గుడై మండి 

కారిచ్చుమాడి.” తానే సంగరరంగమునకు వెడలెను (వతిపక్షమునుండి 

(బిహ్మానాయు నెదురొ ._నుటకు పచకుల[బ్రహ్మయను యోధుడు వచ్చెను, 

బిహ్మానాయు డాతనితో “సరిబితో నొక గోరిడి నాము శోనితిమె, మనోట 
we 

జదడొర్నివో మరి చూడు నీవు, మనకు బేధము లేదు చూనుమ రణిమనెను. 

కాని పచకుల! బహాశ్టి “eS Cheese గురువై నను వారు యుద్దము 
మానిరాయని నాయ రచి అపు పాంటు.. బహుచి(త్రముగను, 

ఆహవందటబును “య నభధిమతకమ డె Sg నని తలపడెను. ఇరువురును వాలి 

ne చాణూరకృష్ణాలవలె, పోరరి. పచకుల 

హ్మ శిరము దెగి నాయుని కాళ్ళకడ బడ నాయుడు “పాదము సోకునని పరగ 
న_కంను, బోడాను అంత నాశిరము వెనుకకు బారుట వెరచుటగాదె, యో 

పుండరీ”క్ష యోదైత్యదమని యని సోతంమొనర్చిను. నాయుడు “నీ 
నొనట తిపమణి ఎఏండియుండగను, పూనినే వెన్క_కు బోయితి గాని' వేరుకాదని. 
సదూధానము చెప్పి వరమడుగుమనెను. ఆ శిరము “వీరులలో నొక వీరుని జేసి, 
వీకగంధము ముందు వెలజుంచునా"కని కోరెను. నాయడందుల కంగికరింపగనే 
పచకుల (బ్రహ్మతేజము నాయునిలో లీనమయ్యెను. నాయకురాలును, 
నలగాముడును ప్రై పెకి వచ్చుచున్న బిహ్మనాయుని ధాటి కాగలేక పారిపోయిరి, " 
విరదురాజనునాతడు నాయు నెదిరించీ మరణించెను. నాయుడు. పారిపోవు 

1. డీ, నెం 1120 పా.పు,ధాండాగారము, మదాసు, 

je 
we 



౨౨ ౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యకు 

నలగాము వెంటనంచెను. ఇంతలో చింతపల్లి రెడ్డి యడ్డుపడెను. నాయుడాతి 

స్వామిభ_ క్టికి మెచ్చి పోరాడవలదని పెడబొబ్బపెళ్టైను నాయుని 'ధ్వని విన్న 
రెడ్డి చేతి కత్తి జారిపోయి కన్నులకు చికట్టు (గ్రమ్మెను. నాయుడా రెడ్డితో 

“ములిదేవరాజుాల మరి వేగ దెచ్చి, దూచెర్ల యేలించు మహిమతో సీవ 

కామునికి బుద్ది చెప్పు కడమ లేకుండినని చెప్పి, విడిచి సెట్టి మరల నలగాముని 
వెంటబడెను. గజఖీముడగు నిజసింగుడు నాయు నెదిరించి చచ్చెను. నాయురాలే 

గుట్టమెక్కి. వచ్చి నాయు నడ్డగించి పొడువుమనగా నాయుడు “ముగురు 

మూర్తులలోన ముఖ్యుడై నట్టి, ఈశ్వరు డీశూల మిచ్చెను నాకు, ఇంరుల మీదను 
ఏయంగ దగి దనెను. (నాయు డీశ్వరునకుగూడ నమ్మిన భక్తు డని స్పష్టముగా 
దెలియుచున్నది.) నాయురాలే ముందుగా నాయుని బొడిచెను. నాయుడామె నేమి 
యనక *గుదికొని యశ్వమును కూలంగ బొడిచిను. నాయకురాలు పారిపోయి 

_మరల రాజును గూడెను. (బహ్మనాయుడు వారిని మరల వెంటనంట వార 

పై న్యములు పికొపికలై నలుదెసల బారిరి, నలగాముడు నాయకురా లిరువురును 

_కొదమగుండ్లకు జారి విప్రల శరణుజొచ్చిరి. వారల దాచి నాయుని కెదురుగా 
“బొజ్జకడుపు తిప్పన బొనకూచిభొట్లు మున్నుగాగలవారలు వచ్చి “కాముని 
పాోణముల్ గావవే (బహ్మియని వేడి స్తోత )ము చేసేర, రాయుడు నలగాముని 

రావించి యభయపట్లము గట్టి (బ్రాహ్మణులకు దానధర్మములు చేసి నలగామునితో 
*అనుగుభూపతి మరణమైనది మొదలు, కట్టితి పట్టంబు కరుణ భూపాల .... 

తగవెంత దప్పితి ధరణీశ్వరుండ, తమ్ముల నాగిన తప్పు గాచితిని, మతమని 
పాల్గొని మాచెర్ల కొరకు, కోడిపోరును బెట్టి (కూరమార్గ్లమున, గోపన 
జంపితివి [కోధంబుతోడి నని మందపోటు, అల్లునిచావు మున్నగునవి 

యుట్రంకించి తెగడి “ నీ మన్నెనాయకుల్ నీ సేనలెల్ల, మడిసిర యాకలన మరి 
సమము గాను, విను దోలి పట్టంబు నిలిపితి నేడన నలగాముడు మున్నగువారు 
“ఎజయంబు నీదేను వినుము (బ్రహ్మన్న, యని చెప్ప రాజుచే నంపించుకొనియె 

కడువేడ్క నాయుడు కలని మధ్యమున, కాకల నట్లుండి అమరులు పొగడి. 

(గ్రంథ మింతటితో సమా ప్తమెనది, బహుశః ఇచటగూడ కొంత (గంథపాతము 
జరిగియుండును. పల్నాటి పఏరచరి(త్రమున (బ్రహ్మ్యనాయుని పాత్ర మత్యంత 

(వథానమైనది. తెలుగుజాతి మగసిరికి (బ్రహ్మనాయుడు కోటికి పడగ. ఆ 

మహావీరుని కథ తుదిగా నీ వీరచరి(త్ర మింతటితో విడుచుట లెస్స. 



చారిత్రక గేయములు ౨౨ ౫ 

కాటమరాజు కథ 

గుంటూరు మండలమున పల్నాటి వీరచరితమువలెనే నెల్లూరు మండలమున 

కాటమరాజు కథకు (ప్రచార 'మెక్కు-వ. అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుడు 

“కొమ్ములు వీరణాలు జిగి గుక్కెడు (వ్రాతల కృష్ణలీలలం 

గమ్ము గుడార్లు వీరుడగు కాటమరాజు కథానులావముల్ 

ల మిన పృ సకాలు ముఖపట్టిడి కట్టు రుమాలలు న్నెణా 

సొమ్ములు నామముల్ వెలయు సుద్దుల గొల్లలు వచ్చిరెంతయున్”,1 

అని వర్షించినటులే కాటమరాజు కథను గొల్ల లత్య ౦తభ _క్ష్యు(దేకములతో 

చెప్పి పొట్టవోసికొ దురు. ఈ కథను మాదిగలలో నొక తెగవారగు కొమ్ము 

వారును గొల్లలలో నొక తెగవారగు పికిలివారును (ప్రచారము చేయుదురని 

U మల్లంపల్లి సోమ శే ఖరళర్మగా రనిరి. తెలంగాణమున ఎబ్జిగొల్లలును, మందుచ్చ 

వారును (మంద ఎచ్చు శబ్దమునకు _భష్టరూపము, వీరన్నలవారును కాటమరాజు 

కథను చెప్పెదరు. మా (గ్రామమున (దేవునూరు, ఓరగల్ల మండలము ) 

వీరన్నలవారు చెప్పగా నేనీ కథ వింటిని, “కాటమరాజునకు నతులు చేకూర్చుట, 

ఏీరులను భక్తితో పూజించుట, యాదవుల (ప్రధానదై వత మైన గంగకు వేటలు, 

బోనములు, సిడులు కౌవించుట ఈ యాచారము లిప్పటికిని నడుచుచున్న వే, 

నెల్లూరు జిల్లా దర్శ డివిజను దొనకొండలోని గంగకు ఏ'పేట గొప్ప జాతర 

జరుగును. ఆవిధముగనే కనిగిరి తాలూకా పాలేటి యొడ్డున నున్న పెద్ద 

ఆలవలపొటి (గ్రామములో గూడ ఏటేట వైశాఖ పౌర్ణమికి గంగ తిరునాళ్లు 

జరుగును." శర్మగారి వాక్యములకు సరియైన యాధారమన్నట్లు హంసవింశతిల్ 

గూడ నీ (ప్రశంస యున్నది. నెల్లూరు నేలిన చోళ నల్లసిద్ధిరాజునకు కనిగిరి 

నేలిన యాదవరాజగు కాటమరాజునకును పుల్లరి విషయమై కలిగిన పోరు 

కాటమరాజు కథ. ఈ యుద్ధకాల మిదమిత్సముగా నిర్ణయించుటకు సరియైన 

యాధారములు లేవు. “తెలుగు వీరకథావాజ్యయంలో కథావిషయాన్ని బట్టి 

అకి(ప్రాచీనమైంది కాటమరాజు కథే. నెల్లూరిమండల శాసనసంచయములలొ 

కొటమరాజుకీ మనుమసిద్ధికీ (క్రీ. శ. 1170 (ప్రాంతంలో యుద్ధం జరిగినట్లు 

= హంస వింశతి 2.88. 
2. నా నెలూరు మండలయ్యాత. 
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ఆధారం కనిపిస్తోంది” అని శ్రీ హరి ఆదిశ్రేషువుగారు (వాసిరి1. కాని వా 
యా శాసనాధారమును శంకించిరీ. అది గుండ్లషాలెముశాసనమే మైనచో 

సరియైనదికాదని ఇదివరకే చారి(త్రకులు నిర్ణయించియున్నారు. నల్ల ఫి 

రాజునకు దండ నాథుడు ఖడ్గ తిక్కన. ఈతని పినతం[డి కుదూరుడే మన 
కవి(బహ్మ తిక్కన. కవి(బహ్మ మనుమసిద్ధి కాలమువాడు. మనుమసిద్ధి క్రీ.శ, 

1260 [1ప్రాంతమువా డంచురు. కాకతి గణపతిదేవుని తిక్కన సందర్శించెనట, 

గణపతి దేవుడు (క్రీ. శ. 1198-1262 _పాంతమువాడు. కవి తిక్క నకన్న [1 

సంవత్సరములు వెనుకకు నెట్టినను ఖడ్గతిక్కన (క్రీ. శ. 1200 |పాంతమువా 
డగును. అటులైనను పల్నాటియుద్ర మింతకు పూర్వమే జరిగిపోయినది, 
పల్నాటి యుద్దము రుదదేవుడని (ప్రఖ్యాతుడై న కాకతి (ప్రభువు కాలమున 

జరిగినట్లు తెలియుచున్నది. ఇది గాకను ఖడ్గతిక్కన్న తమ్ముడు బాచడు లేక 

భాస్మరమం|త్రి దశకుమార చర్మితమున (1215) (ప్రళంసింపబడెను. ఖర 
తిక్కన తండి, చోడతిక్క- నృపాలుని మంతి. చోడ తిక్క. కి. శ. 1200. 

10 (ప్రాంతమున నున్నట్లు తెలియుచున్నది, కనుక ఖగ్గతిక్కన (క్రీ, శ, 

1220.30 (పాంతమున నుండియుండును. నల్ల సిద్ధిరాజుగూర్చ ఇదమిత్ధముగా 

శతేల్చిచెప్పజాలము. నల్లసిద్ధులెందరో కలరు. కాటమరాజుతో పోరన నల్లసిద్ది 

యెవరో? ఆం[ధుల చర్యత్రయం దధికభాగము -“సంశయాస్పదమే గదా! 

పాటలో నున్న యుద్ధకాలము మరింత వింత గొల్పును. అనాటికి ఖడ్గతిక్కన 

త౦[డి కూడ ఉండియుండడు, కాటమరాజు కథకు పీఠిక వెలయించిన 

(శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశే ఖరశర్మగారే ఈ సమస్యను తీర్చుటకు నేటికి తెలిసిన 
వస్తువు చాలదనిశి. కనుక నీముడివిడని విషయ మింతటితో. విడిచిపెప్టెదను, 

ఇటీవల డా. తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావుగారు కాటమరాజు కథలందలి 

చార్మితక విషయము లన్నింటిని సాకల్యముగా పరిష్కరంచినారు. 'ఈ యుద్ధము 

(క్రీ శ. 1280-1297 మధ్య జరిగినట్లు వారి అభిప్రాయము, (శ్రీ ఆరు(ద్రగా 
కాటమరాజు పూర్వులు విశాఖమండలమందలి - యలమంచిలి (పాంతము 

లేలినట్లును, కాటమరాజు గోవులమేతకై కర్నూలు, కడప మండలములు 
తిరిగి నెల్లూరు. పాంతములకు వచ్చినట్లును తేల్చినారు$, 

1 జానపద గేయవాజ్యయ పరిచయము. ల 

2. తెలుగు వీరగాథాకవిత్వము (అము ద్రితము), - 

8. ఆంధ్రప్రభ, దిన వడక ఆదివారపు సారస్వతానుబంధము 27111960. 
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కాటమరాజుకథకూడ పల్నాటి వీరభారతమువలె పెద్ద(గంథము, కాటమ 

రాజు కథ, దీని కనుబంధముగా భట్టురాయబారము, కోటపాటి కాటివృక్షము 

తెచ్చేకథ, ఎజ్జగడ్డపాటిపోట్లాటలను గేయములు (శ్రీ వేటూ5 (ప్రభాకరళాన్త్రగారి 

సంపాదకత మున (ప్రచురిత మైనవి, శ (పభాకరళాన్త్రిగారికి పూర్వ మెస్పుడో 

మెకంజీ మరియు (బౌనువంటి పాశ్చాత్యపండితు లీపొటలు సేకరించి మ(దాను 

(పాప, భాండాగారమున నుంచిరి. కాటమరాజుకథకు సంబంధించిన మరికొన్ని 

చిన్న కథలపాట లింకను అము[దితములు, (శీ వేటూరి ఆనందమూ ర్తిగారు 

“ఆగువుంబి తోభోను (ప్రకటించియున్నారు!1. (శ్రీ తిద్మువజ్షల కోదండరామయ్య 

గార కూడ ఈ విషయమున విశేషకృషి చేసియున్నారు. పలనాటికథాచ(క్రము 

వలెనే కాటమరాజు కథలచ[కము కూడ అనేకకథలసంపుట మనియు దీ9లో 

మొత్తము 8£ కథ లున్నవనియు, వల్లురాజు కథతో నారంభమై భక్తిరన్నకథతో 

సీ కథాచక్రము ముగియుననియు ఈ విషయమై సాకల్యముగా పరిశోధించిన 

డా. తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావుగారి యభిప్రాయము. వారీ కథల కేర్పరచిన 

(క్రమ మిట్టున్నది. 1, వల్లురాజు కథ 2, పంపా[ద్రి కథ 8. పెద్దిరాజు కథ 

4. సింహా దిరాజు కథ 5. ఎరనూకరాజు కథ 6. నలనూకరాజు కథ 7, .పోలు 

రాజు కథ (దీనిలో ఆరు ఉపకథ లున్నవి) 8 బల్లికురున పోట్లాట 9.కరియావుల 

రాజు కథ 10. కాటమరాజు పట్టాభిషేకము 11. పాపనూక కథ 12. ఆవుల మేపు 

18. పాలేటికథ 14. ఎజ్జయ్య తర్కవాదము 15. జన్నివాడ కథ 16, భట్టు 

రాయబారము 17. కోటపాటి తాటివృకం తెచ్చేకథ 18 బొంగరాలకథ 

19. ఎజ్జగడ్డపాటి పోట్లాట (దీనిలో ఏడు కథలు-కాండములు-ఉన్నవి) 20. 
అగుమంచి కథ £1. భద్తిరన్న కథకి, కాటమరాజు యుద్రముగూర్చి 

ఆం(ధచార[త్రకు లందరును చర్చించినారు. ఏరిలో అధికసంఖ్యాకులు కాటమ 
రాజును దోషిగా చి(త్రించిర. కాని [శీయం.ఆర్. నాగేశ్వరరావుగారు మా(త్రము 
నల్లసిద్ధియే దోషియని (వ్రాసినారు! 

కాటమరాజు కథను (శ్రీనాథుడు ద్విపదగా (వ్రానసెనట. పల్నాటి 
పీరచరిత్రమును (వ్రాసిన (శ్రీనాథుడు కాటమరాజు కథనుకూడ చేపట్టుట 

1 పరిశోధన, 5, 6, 7 సంచికలు. 
= ఆం్యధ్రపష్యత్రిక-విజయ ఉగాది సంచిక, భారతి-విజయవై శాఖము. 

. జానపద సాహిత్యము=వీరగాథలు. 
= పంచలింగాల కొండ యుద్దము. తా చిలి విది = 



వింత కాదు, కాని మన దురదృష్టవశమున నది యింతవరకు లభించలేదు. 

(శ్రీనాథు ననుసరించి గుజ్జముకొండ భకవత్సలకవి కాటమరాజు కథ పర్య 
పిబంధముగా (వ్రాసినట్లు చెప్పుకొనెను. 

సీ. ఒక శుభదినమున నొగి ళభమతి కౌరి, పూజావిధానంబు పొందుపరచి 
హరికథ వినివిని యారా(శ్రి ని(ద్రింప, (శ్రీనివాసుం డిట్లు చెప్పె కలను 
(శ్రీనాథుడను కవిిశేష్టుండు ద్విపదగా, రచియించె కాటమరాజుచరిత 
మది నీవు నాపేర నంకితంబుగ పద్య, గద్యాత్మకంబుగా ఘనత నుడుప్పు 

గీ. మని వచించి తిరో హితుడయ్యె నంత 

నేను 'మేల్కాంచి యా స్వామి నెంచి మదిని 

కాలకృత్యంబులను దీర్చి కడు దలిర్చి 

పండితౌవళి గనుగొని భక్తి మెయిని l. 

(పకృతము నేను పరిశీలించు “కొవయరాజు తథ” పాట యవతరణికలో 
“గురుకై న కొమనాల గో శత్రాబ్రీచం(ద్రు, డెనయంగ గంగుల యెల్లియ్య కూర్మి, 
తనయుడు సర్వన తగు సహోదరుడు, దీనయెల్ల యనువాడు (ప్రియము 
దీపింవ, వలనొవ్హు (క్రీనాథు వోభనోవద్దతిని '2 యదుళాస్త్రచరితమంతయ 
పాడినట్లున్నది. ఈకవి ఎప్పటివాడో తెలియదు. నల్ల సిద్ధికి సహాయముగా 

“చన్నపట్టణ మేలు చంద్రశేఖరుడు” వచ్చెనను యసందర్భముచే కవి చెన్న పట్టణ 

1. కాటమరాజు చరిత్రము. పద్యకావ్యము. 

2. “వచన పద్ధతిని ఆన్నమాటలు చిత్రములు. (శ్రీనాథుడు వచించిన వద్దతియవి 
కొందరు సర్జుకొనినటుల కానవచ్చును. నాకుజూడగా వచనపద్దతియనగా పాడిన పద్ధకి 

యని తోచుచున ఎది కాకతీయుల కాలమువారని (ప్రసిద్ధిచెందిన 'పేగంటి వారి వచనముల 
గేయములే. (ప్రతాపరుదుని కాలమువాడగు కృష్ణమాచార్యులవారి నింహగిరి వచనములు 

(లక్మణరాయ పరికోథకమండలి వారి తాళశపత (గంథములందున్నవిి పాడుకొనునట్టివే. 

నేడు స్త్రీల పాటలుగా అచ్చగుచున్న శ్రీరంగ మాహాత్మ్యములో గూడ కృష్ణమాచార్యుల 
వచినగేయములు కానవచ్చుచున్నవి. తాళ్ళపాకవారి వచనములు రాగయు క్రముగా 

నున్నవి. వానికి చిన తిరుమాలాచార్యుల *సంకీర్త లక్షణములో లక్షణశుద్ధి ఏర్పడినది. 

వచనములకు జనకుడగు బసవేశ్వరుని వచనములు కూడ పాడెడువారేమో! కనుక 
శ్రీనాథుని వచనవద్ధతి ఈగేయికథలను పాడెడుః పద్దతికి వేరనుచున్నాను. కాటమరాజు కథ 
వచనవద్ధతినే పాడబడుచుండెడి దనుటకు దీని ఛందమంతయు నొక్క_తీరుగా నుండక 
పోవుట యొక తార్కాణము, మంజరీ ద్విపదయని పేరున కేగాని స ర పాడుకొ నుట 
కనువగునటు చరణములు మారూనొందినవి. 
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ంస్తాపన (క్రీ.శ 18682 ' తరువాతివాడై యుండునని యూపాంపవచ్చును. 

స సమీపమున మరియొక చెన్నపట్లణము గలదు. దాని నిర్మాతలు 

యులై న తెలుగు రాజులే. కాటమరాజు కథలో వచ్చాడు చిన్నపట్టణము 

ముగా మారిన చెన్నపట్టణమో మరి కన్నడదేశములోని చెన్నపట్టణమో 

లియరాదు. నెల్లూరుకు సమీపముననున్న మద్రాసు చెన్నపట్టణమే కావలెను. 
పొట పాడెడువారై నను ఈమాట చేర్చయుందు రనవచ్చును. ఇదిగాకను 

ae పక్షమున “తుపాకి విలుమూక తొమ్మిది లక్షి లున్నట్లు వర్సంపబడినది. 

నిజముగా నాకౌలమున తుపాకులు పాళా ఎత దేశమునగూడ పుట్టియండవు. ఈ 

షయముగూడ చిన్నవటణమువంటిదే (కాటమరాజు కథ పండితుల పరిశ్రమచే 
టు, పాటకజనము కృషిచే జానపదులును ఎరిగినదే. కనుక కథావినరము 

లుట్టింకించను. గేయరచనము చక్కగానున్నది. జాతీయములు, సామెతలు, 

నానుడులు పెక్కుూలున్నవి. సిసలైన దేశిరచన మనిపించును. ఈవిషయములు 

షాభాగమున చర్చంకును. (ప్రస్తుతము ([గంథమందున్న మరికొన్ని చార్మితక 

విషయములతోపాటు కొన్ని సాహిత్యవిషయముల పరిశీలింతము, 
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యాదవనాయకులు యుద్ధమునకు సన్నద్ధులగుచు “పుడమి యాకాశంబు 

పొడమనినాడు, ఏకజలంబువై వెలుగుచుండితివి, అండ'బహ్మాండంబు లభిలంబు 

సీవ్కు అందు బుట్టినవారి కౌదర్వు నీవ...వల్లవుల్ గొల్చేటి వరదయామూర్తి" 

యని గంగను (పార్థీంచిరి. గంగ వారి కారాధ్యదై వతము. పశువులకు 

కావలసినది తృణజలసమృద్ధియేగదా 1 

సిద్ధిరాజుకు సహాయముగా “తిరువణామల తిప్పరాజు తిరుకంటరాజు, 

అర్లుకొండచ్చిరా జాదివన్నె మాదిరాజు, గయకొండ నేలేటి ఘన గంగరాజు, 

చెన్నపట్టజమేలు చం[ద్రశేఖరుడు, రాకోట యేలెడి రాయళ్ళంగుండు, 

పరగ కాళహస్తి యేలు పాప తిమ్మరాజు, వెలికంచి యేలెడు వెంగళపతియు, 

(పభగిరిపట్న మేలు పద్య శేఖరుడు, నార్హవము నేలు నంగభీతినేడు, పెచ్చమల 

తిమ్మరాజు 'పెదభావరాజు, మన్నెమదిరి నేలేటి మంచిగంధం మాదిరాజు” 

మున్నుగాగలవారు వచ్చిరట. వీనిలో కొన్ని (ప్రదేశనామములు దక్క తక్కిన 

రాజుల పేరు లేచరిిత్రమున లభింపవు. ఇవి కేవలము కల్పిత నామములో 



౨౭౦ తెలుగు జానవద గేయసాహిశ్యమ 

యుండును, తిరువణ్ఞామల, ఆరగొండ, చెన్న పట్టణము, 1 కంచి, అరణి, 

పచ్చమల్లై యనునవి నెల్లూరకి దక్షీణపుటూళ్ళు, (పదేశనామములత్రో మెశి 

పొసగుటకు పదకర్త రాజులపేరు లల్లియుండునని నా నమ్మకము, వీరేశ్యా 

“మాళవసౌరాష్ట) మగధభూపతు” లాదిగా సుమారు ఛప్పన్నరా జ్యాధివకులన్న 

సేర్కొ.నబడిర. ఇది మన కావ్యములందంతట నొక సం(ప్రదాయముగా 

వచ్చునట్టి వర్ణన మే కాని వేరేమియు కాదు, వీరి బలముల సంఖ్య గమనింపుడు, 

“ఎనుబదెన్మిదివేల ఏకాంగ వీరు, లొలయ తొమ్మిదివేల యు_త్తమాశ్వమల, 
సొరిది తొమ్మిదివేల చొక్కపు చిల్చి పెలును, యిరువది లక్షల ఈనుగోడిగం, 

కరులును మూడువేల్ గడ లై దులక్ష, పరగంగ లొటిపిటల్ పదునై దువేలు... 

ళొపాకి విలుమాక తొమిదిలక్షి. జానపదుల కెంత సంఖ్యయైనను ఒక 

లెక్కల్ నిది కానట్లున్నది. ఖర్గతిక్క-న నల్డి సిద్ధిని పలుమా రీగేయమున “పల్లివ 

నలనద్ది పట్టాభిరామియని సంబోధించినట్లున్నది. నల్ల సిద్ది నిజముగా చోజుడు, 
చోళులు పల్లవవంశము తరువాత అధికారమునకు వచ్చినారు, మొదట వీ 
పల్ల పులకు సామంతులై వార బిరుదములను దాల్చియుందురు, ఇదియునుగాక, 

ఆం(ధదేశ మందలి సామంతరాజకుచుంబము లెన్నియో పల్సివులచే స్థాపింన 

బడినవని తెలియవచ్చుచున్నది. వారి గౌరవసూచకముగ పల్ల వబిరుదమును 

తెలుగుచోళులు దాల్బియుందురు. మొదట కాకతీయులు తమ ఏలికలై న పశ్చిమ 
చాళుక్య చ(క్రవర్తుల బిరుదావళిని దాల్చుట మన మెరిగిన విషయమే. 

తనబలమంతయు సమసిపోవ తానేకొకియై నిల్చిన ఖర్గతిక్క-నతో 
ఎదిరిబలమున నున్న పిన్నమనేడు “పోరు నిల్చ్బగదోయి భూసురో త్తముడ, 
సంగాదు మీతోను సమరంబు సేయ, అగ వసులు తడు యాదళ్రలవేము, 

భట్టుల (బ్రాహ్మణవై ప్టవో_త్తముల, వెట్టిచెరల్ మాన్ని వెనుక వేసికొని, 
(పాణాలొనగి కీర్త పబలి యున్నాిమని (బాహ్మణభక్రిని దెలుప తిక్కన 
“యతి(ప్రాన లుండని యాకై త లేల సుతిగూడి నడవని సొగసు పదమేల, 
వతినూబి వెచ్చని వింటుతనమేల్మ యితథలు వెచ్చని యీినె సాధనమేలి 
అని తిరిగిపోయెను, రణమునుండి తిరిగివచ్చిన తిక్కనను జూచి తండ్రియగు 

సిద్ధనామాత్యుడు “కొడుక యీ వంళంబు కడుదొడ్డదోయి, 'పెద్దకాలమునాడు 

1. చెన్నవట్టణమాపేరుతో నెవ్పటినుండి వెల నెనోగాని తిరువళ్ళి-క్రేణి పార్థసారథి 
యాలయములో వల్లవులనాటి శాననములున్నవి. అచ్యుతరాయల కాలమున సీ యాలయ 

భాగము మరింత 'పెంవుగాంచినది, ఇది తెలుగుచోళుల కాలమున నుండియుండ 

వలెనుగదా? 



చారిత్రక గేయములు ౨౩౧ 

ప్వ్రమోసివద్తి పులికడుపున గొల్టై పుట్టుచందమున, గలిగితి నాయింతి 

గర్భందునందు, ---- మగతనంబున బుట్టి మగవాడవనుచు, పగళుకు వెన్నిచ్చు 

 పాణంబదేల, యరులకు నోడి యాయవని మనుకన్న, సరగ రణభూమిలో 

సమయుట మేలిని వీరోచితముగా బల్కెను. ఇవి సిద్ధయామాత్యుని 

గుజశీలముల చెల్పుమాటలు. విరిగివచ్చిన తిక నను పౌరులు చేసిన గేలి 

యింత ంతకాదు, 'తాజాకులను మోసి తగ (వాయగాని, చెలగి యుద్ధము చేయ 

జేతనేమొను, ఎదిరించి నిలిచిన హెచ్చు సేనలను, సరిసేయ నవి యజ్ఞశాలలు 

గాష్క, అరుల పోటులుగాని యక్షతల్ గావు, మారణాగ్నులుగాని మం|(శ్రాలు 

, చనుదెంచు చక్రాలు చక్కి-లాల్ గావు, ఘనచ(కజాణాలు గారెలు 

గావు, కుంతముల్ రుచి పప్పుకూరయు గాదు, కమ్మని పాయసము కాదు 

కయ్యంబు, వండిన యా పిండివంటయు గాచు, బంటుతన మేయూరు 

ద్రాహ్మడేయూరని పౌరులు చప్పట్లుగొట్టుచు జాతులాడిర. తిక్కన భార్య 

స్వయముగా భర్తకు స్నానమునకు సీళ్ళుదోడి'అక్కడ మంచంబు నడ్డంబుబెట్టి, 

అద్ద సేరు పసుపు నమరంగనుంచి, కూప్పుండిస్నానంబు గొబ్బున జేయుడని 

చెప్పిపొడిచి అత్తతో 'గొబ్బున నీరాడి కూతురు వచ్చు, తీర్చి యడ్డబొట్టు స్థిరముగా 

బెట్టు, గంధంబు చెక్కిళ్ళ ఘనముగా బూసి, పళ్ళాన నన్నంబు బాగుగా బెట్టు, 

మన్నది. తల్లి తిక్కన్న కన్నము బెట్టి విరగినపాలు బోసి కొడుకు కారణమడుగ 

“అరుణోదయము వేళ నదియెట్లొకాని, యావులు బెయ్యలు నటు మేయటోయి, 

యరులతో బోరాడి యటుమీద నీవు, విరిగిన నిను జూచి విరిగెను బాలిని 

సమాధాన మిచ్చినది. అబ్బః ఒకనా డాం(ధ్రదేశ మెట్టి యాడబడుచుల కన్నది! 
వీరధర్యము ముందు పతిసుతబాంధవ్యము వారికొక లెక్కకాదు. అందరిచే 

నవమానింపబడిన తిక్కన రెండవమారు యుద్ధమునకు బోవునప్పుడు తం (డ్రితో 

నన్నమాటలు ఏరోచితములు. “ఓ తండ్రి వినవయ్య యొక విన్నపంబు, 

నాయొక్క కీర్తి యానందంబునొంద, యదుబలంబులమీది కరుగుచున్నాడ, 

వారిని దునుమాడి వ_స్టినా మేలు, పోరాడి వారిచే పొలసితినై న, నీవట కావాంర్త 

నిజమని తెలిస్తి వేవేగ రణభూమి వెదకంగ రమ్ము, ఆముకొని పగవారి 
హతముసేయంగ, కవగొని పగరు నా కండలు నరుక్క పరగ నెమ్ములె 
యున్న పగకుర (ద్రుంతు, నొకచోపె నుండటో దొనరగా బొంది, కదనంబులో 
బొంది కానకుంటేను, నచ్చట నిచ్చట నాయుద్ధభూమి, సరగ గండలు 

నెగిరివడుచుండెనై న, తిక్కన్న కండలని తెలియంగ జూడు”. తిక్కన్న 

ద 

గావు - 



౨౩౨ తెలుగు జానపద గేయసాహీత్యమ 

మగటిమి యంతటిది. (ప్రాణము పోయినవెనుక తెగిన కండలుగూడ 

రణరంగమున దూకులాడునట. జానపదులు వీరరసము నెంత (ప్రగాఢమగా 

జీర్ణీ ంచుకొనిరో కదా! తిక్కనతో యాదవులు (బ్రహ్మహత్యా భయమున పోరున 
కియ్యకొనకుండగా (బహ్మరు.ద్రయ్యయను శ్రైవ(బాహ్మణుడు “(బ్రాహ్మడాతడ్న 

శివ బాహ్మడ నేను (_బాహ్మణులము పోరు పాటింపగలిమని కాళ్ల 

హత మైనచో “గోదావరియు నెజ్టగొండ లెన్నాళ్ళు, ఆదిత్య చంద్రులు నేవని 

యెన్నాళ్ళు, అన్నాబ్ళ వెలయు నీ యాదవకథయు, కలియుగ మెన్నాళ్ళు కలుగు 

నన్నాళ్ళు, నవనిలో నాపేరు నర్చతంబగు "నని యుప్పొంగి-పోరునకు గడంగెను, 

ఒకరు గుట్ట మెక్కిన మరియొక రెద్దు నెక్కిరి. వారీ యుద్ధము వర్ణనాతీతము, 
యుద్ధమున గూలిన (బ్రహ్మరు(ద్రయ్యను యాదవులు “మాఘమాసమున 

నమావాస్య తిథిని, మంగళవారాన మధ్యాహ్న'వేళ' సమాధి యెనర్చిరట. దీని 
బట్టుకొని ప్రాకులాడినను యుద్దకాలము సరిగా తేలదయ్యెను, ఖడ్క తిక్కన 

వీరస్వర్గ మలంకరించిన వార్త విని సిద్ధ్దనామాత్యుదు రణరంగమునకు వచ్చి 

కొడుకును వెదకెను. అప్పుడు “జలధిలో మీనముల్ చలియించునట్టు, నెత్తుటి 

వజ్జులో తుత్తునియలుగ, తిక్కన కండలు తేలాడుచుండె, నెగిసెగిసి పడుచుండె 
సీవలావలకు'. తిక్కన తన పౌరుషము నెరిగిన వీరుడు. తండి కొడుకు 
కండలు కావిదోవతిలో పొదిగి నెల్లూరికి బోవ తిక్కన భార్య మామతో 
“పురుషుకంటెను ముందు పోయెనా (ప్రాణి, తగ (బ్రాణనాథుండు తను జేరుదనుక, 
నౌగి (పతీకించు నా పుణ్యకాంత, పురుషుడే ముందైన బుణ్యకాంతలకు, 

బతిగూడి యొక్క పరలోకయా[త్ర, పుణ్య ప్రదందిని పొగడును [కుతులు, 

వతి నెడబాయుట పరగ దోషంబు, నా (ప్రాణవిభునితో నన్నంపు మనుచి 

సహ గమనము చేసినది. ఆమె యెంతటి వీరపత్నియో అంతటి పతివతగూడ, 

పిన్నయ్య తనవారితో శత్రువులను “తొణికి చంపకుడన్న దోషంబు 
వచ్చు, మార్దొని నిలచిన మరువకుండంగ, చెండాడి చంపను సెలవిని పలుకుట 

ఆతని ధర్మనిష్టను సూచించును. యాదవులు బొల్లావును స్టో(త్రము చేయునప్పుడు 

“భువి గంటవల జంద బుధులశు నిలువ నీకు జల్లెనుగాక ఎవ్వరి 

వశమినినప్పుడు “పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృుకాం'" అను 

మాటలు జ్ఞప్తికి వచ్చును. బొల్లావు విష్ణ్ట్యంశమున జన్మించినదని గదా యాదవుల 

నమ్మకము. బొల్లావు యుద్ధ మతిలోకముగా వర్ణింపబడినది. ఇది జానపదులకున్న 
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అద్భుతరస ప్రీతిని చాటునట్టిది. దాని ధాటి కాగలేక “పడలేక యాపదల్ పడతుల 

చేత వప్పి మేమిటికని వగజెందువారు, నడ్డక _త్తెలు భేడె అటు పారవై చి, మళ్ళి 

చూచువారు మడియు నురకంగ, బడి వారి పాదాల బడి లేవలేక, హరహరీ 

మము గావు మనియెడువారు, చక్కని మేడ్యంబు సందున దూరి, పజుగున 

నురుకంగ బుజియలు పగిలి, యాపద నొందుచు ననిరిట్లు వారు, కడతేరితిమ 

యెన గండంబు గడచి, బోనాలు పెట్టుదుము పోలేరు తల్లి'యనెడు యుద్ధఖీరువుల 

వర్షనము పల్నాటివీరుల చరి(త్రమందలి (శ్రీనాథుని వర్ణనమును దలపించును. 

బొల్లావునుండి తప్పించుకొ నిన తరువాత భటులాడు వీరములు హాస్యరస 

పూరితములు. *“తజిమితి నావును తల సూపకుండ్క, దోడెవ్వరును లేక తొణకి 

పొడువంగ, వచ్చితి నాయావు వచ్చునో యేమొ, యేవంక వచ్చునో యెరిగి 

పొడుతాము, కాచి యుండుడి చక్కగను వీరులారియని యొకడన “శకునంబు 

గాదాయె సొగి రాగాను, కాని శకునంబున కదలినందునను, కలనిలో బొల్లావు 

కల్లుగా జంపె, నికనైన నెల్లూరి కివ్పుడే పోయి, మంచి శకున మరసి మరలి 
వచ్చెద'మని యొకడు, “తెల్ల వారన నావు తేటపడ జూచి, యొక్కండనే పోయి 

యొద్దిక దాని పరగ దోలుకవత్తు పంతంబు జూడు' మని యింకొకడు 
(పగల్బములాడిరి. బొల్లావు రాగా సేనలు పరుగువారిన ఘట్టమున సహజమైన 

వర్ణనము లున్నవి. “పొదల దాగినయట్టి పోటుమన్నీలు, వత్ణెల దాగిన వరుసు 

మన్నీలు,(వజ్జెయనగా నీటి (ప్రవాహవేగమున నేర్చడిన బీటిక) మోకాళ్ళమోపున 
మోరెత్తి చూచి,వంగి వంగియు నావు వడి. దేడి రంత',“అదె వచ్చె అదెవచ్చె 
ననుచుండగాను, జడియకుమని వీపు చరిచేటివారు, ఎదుజొమ్ము చరిచిరి ఏమి 
లేదనుచు, భయము బోగొట్టి లే పదవద మనుచు, సిద్ధిరాజుల యొద్ద జేరి 
రందజును”.సంధ్యగో పాలుడు ఘంట వృత్తాంతము జెప్పును. కృష్ణావతారమును 
వర్షీంచుచు ఇంద్రుడు వాన గురిపించ కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరి యెత్తిన, దానికింద 
“కరులు సింగంబులు గదిసె హితమునను, మేకలు తోడేళ్ళు మిళితమైయుండె, 

నెలుకలు బిల్లులు నేకవయుండె, గండ భేరుండముల్ ఘన శరభములు, 'నేకమై 
పక్షులు వెలయుచునుండె, వైరివర్గము లేక వసుధ జీవులను, కాపాడుచుండెను 
గోపాలకుండు అను వర్ణనము భారతమును కళాపూర్ణోదయమును దలపించును. 
పారిన వీరులు నల్లిసిద్దికి బొల్లావు నిట్లు వర్షించి చెప్పిరి. “పాదాలు 

నాలుగు సరగ చక్రాలు, పైపిల్లగిట్టలు బాణాల బోలు, నది తోక గాదయ్య 
హనుమంతు వాలు, వంటి కొమ్మదిగాదు వ(జ్రాయుధంబు, శంఖు 'చ[క్రంబుల 
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చాడ్నున నాడు, నసురతలాటాల నాయావు నెగనె, గట్టిగా (శ్రీహరి కైవడి దోచు, 

పరగ నావు ముఖంబు పద్మంబు బోలు, గల్వరేకుల బోలు కన్నులతీరు, ఆ 

కర్ణముల జూడ నానందమౌను, ఆ దివ్యనామంబు నమరంగ జూడ, గట్టిగా 

(శ్రీహరి గరుడవాహనమే'. ఇది జానపదులకు నచ్చిన వర్ణనావిధానము, (బొల్లి 
యావునకు ఒకే కొమ్ముండుట గమనింపదగిన విషయము. బుశ్యశ్ళంగుడు 

తలపై కొమ్మున్న మానవుడు. ఖడ్గమృగమునకు బలిష్టమైన యొక కొమ్ముండును. 

పాళ్ళాత్య జానపదసాహిత్యమున 210001 అను ఒంటికొమ్ము జంతువు 

(పసక్రిగలదు, ఆది బలమునకును పావి(త్రకమునకును చిహ్నము. పాశ్చాత్య 

జానపదసాహిత్య వేత్త లీమృగమునకు జన్మభూమి భారత దేశమనియే తలంచిరి!) 

బొల్లావును బోయలు గదిసి చంపెడు ఘట్టము హృదయ విదారకముగా నున్నది. 
బాణములు వేసి ఈపెల బొడుచుచుండగా 'ఆకొని బొల్లావు అలుగుల దినుచు, 
దాహంబు గొని రక్తధార (దావుచును, ధీఎలౌ బోయల దిండ్లు (ద్రిప్పుచును, 

వింతగా బున్నమ వెన్నెలగాయ, నంతంత బిల్ల దీపు లాడినయట్లు"౦డెనట, 

(పిల్ల దీపులన బాలక్రీడావశేషమని నిఘంటువు) ఇట వీభత్సము కరుణము 

రెండును మేళవించినట్టున్న ఏ. 

అయితమరాజు పగల నేర్పాటుచేసిన ఘట్టమున నిరుపక్షముల నున్న 
వీరుల 'పేర్లుగ్గడింపబడినవి. వీరు మరుగుపడిన చరిత్ర పుటలందున్నవారో 
లేక కల్పితనాములో: ముమ్మయ్య మృతికి పోచయ్య విచారించిన పట్టులు 
కరుణాపూరితములు. “మామ! యీకాంతిసంపదగల మేను,బొత్తైపు నేజాల 
బొడిచిరా మామ, నేను వచ్చినదాక నేరేడువద్ద, నిలువక పగరపై నేల యెదిరితివి, 
కదిసిన పగతుర కలని లోపలను, జాహువుల్ నొచ్చెనే బారులు నరక, నటు 

తిరిగి చూచితే యండ లేడనుచ్చు అప్పుడు సంధించి యాపాటు జూచి, 
మాయగా బొడిచిరటె మామః బల్లాని. యుద్ధము చేసిచేసి యాదవు లలసి 

అవులన్నక డ కిట్లు పోయిరట. “బూరుగు వృకొలు పూసినయట్లు, పారిజాతంబులు 

వర్వినయట్లు, పోటుగాయాలవి పూలబంతులుగ, నారసా లె[ర గన్నేరులే యనగ, 

. మల్లెపూవులవలె మరి దేహమందు, వేసిన బాణాలు యెడలేక నాటి, తెజగొప్ప 

1 Standard Dictionary of folklore Mythology & legend. 

‘The Unicorn’ by Dieter Schlingloff. German Scholars on 

India Vol I Page 294, Chowkhamba Publication. 1973. 
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బూవులై. కేజంబు మెరసి, వననలు మావిళ్లు ఫలమందినట్లు, నెసగంగ పూవులు 

వికసించినట్లు, ఆరీతి యాదవుల్ హకృపవలన, యశ్వాల గోల్పోయి యాచోటు 

బాసి యుచ్భ్యాసనిశ్వాస యూపిర్ల తోడ, నయితన్న వెనువెంట నంటియాదవులు, 
ఫొందుగా దాసాని పూలూర్చినట్లు, అప్పుడు వచ్చి యావులన్న కడకు.' 

ఈతీపగా వచ్చిన యాదవులను నలనన్న “మీ తనువులు డస్పెనా తమ్ములార, 

పకగంగ మల్లెల పాన్పులమీద, మసలేటి దేహాల మర నాటినావి పరగ జాజుల 

మీద బండుదేహాల, నందరికి నాటిన వతిబలులార, పన్నీట స్నానంబు పంచ 

(ప్రాణాలు, పల్లికొండ పంచిన (ప్రజ్ఞ ఈడేర్చి, కత్తిపోటుల నెత్రు శౌరు 
చున్నదియు, కమ్మని కస్తూరి గంధంబు నలద్హు మేన గారెడు నెెకు మెరసి 
కరుండ్ల, తగ రణంబున రాము తమ్ముల వలె'నున్నారని యోదార్చిన ఘట్టము 

కరుణకాపూంతము. నలనన్న పద్మనాయుడు పల్లి కొండ ముచ్చటించుకొన్నప్పుడు 

(పుట 122) యుద్దము మాఘ ఐ. $0 అమావాస్యనా డారంభమై 14 దినములు 

గడచినట్లు చెప్పబడినది, తరువాత పుట 140 లో ర మరునాడు ఆదూవాస్య 

నాడ'నియు పుట 147 లో “మాఘ మాసమున నమాజా వాన్య"నాడు నల్లసిద్ధి 

మ-యు కాటమరాజులు పోంనట్లు వర్ణింపబడినది. యుద్ధ మెన్ని దినములై నట్లు? 

సరగా తెలియుటలేదు. సిద్ధిరాజు వై నికులు యాదవుల ఆవులను పట్టవచ్చుట, 
అవి వౌ నదరించుట సహజ వర్ణనములతో నలరారుచున్నవి, ఎజ్టియ్య ఆవులను 

'పేవపేరున విల్చుట మనోహరదృళ్యము. 

“ఆరురాజ్యపు మూక లాదుకొని వచ్చె, సొచ్చి పొడుతువు రావె 

సోగలనెవల్హి మొరసరాజ్యపు మూక మునుకొని వచ్చె, భాగిరథీగంగ 
బలముతో బొడుపు, వాగ_ర్పమూకలు వచ్చెను దండు, శ్రీలక్ష్మి గుజ్టాల జీరుదు 
రమ్ము, గోదావరీ రమ్ము గొంతి గాంధార, భూదేవి సరస్వతి పొందుగా రమ్ము, 

భూతేశ యోగిరిజ భూమిదేవమ్మ, భై రవి విరాళ భద్రగిరి వినుత దుర్గమహంకాళి 
దుందుభి రావె, సౌమిత్రి జాంబవతి సౌభ(ద్రుదేవి, కౌసల్య రేవతి కాళింది 

రమ్ము". ఆవుల పేర్లు జానపదవాజ్యయమున స్త్రీల పాటలలో కూడ వినబిడును, 
(గోవుపాట చూడుడు.) నలనన్న వి(గ్రహము జూచి నల్ల సిద్ధి యిటు లాశ్చర్య పడెను. 
“చాత గుంతము పట్టడాయెను గాక, బలభ(ద్రరాముతో బాటింపదగును, 
శరచావముల వీడు చేబూనికేను, బరికింస (శ్రీరామభ(దు డనవచ్చు, 

గాండీవశ స్ర్రముల్ కడు లేవుగాని,పాండ వార్డునునికి (ప్రతి యనవచ్చు. కాటమరాజు. 



౨౩౬. తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యన్లు 

నల్ల సిద్ధి యుద్ధము చేయుచుండగా “దక్షుడు శంభుండు తారసిలినట్లు, ధరణి 
గహ్వర మెగయ దగను బోరాడి, కడు రామ రావణుల్ కలిసినయట్లు, పృథివి 
ఘూర్జీ ల్లగా బోరిరిద్దరును, మత్స్యంబు మత్స్య్యంబు మల్లాడినట్లు, వారిధివారిధి వడి 

గలసినట్లు, వడికొని పోరిరి పసుధపై నంత, మేరువు మేరువు తారసిల్రి 

నట్లుండెనట. యుద్దరంగ మతివీభత్సముగా వర్ణింపబడినది, 

“వల్ల వరాజుల పాలేట జంపి, పగవారి రక్తాన (ప్రదక్షణము తిరిగి, 
పాలేటి గంగకు పగవాని శిరసు, పాదకానుక పెట్టి (ప్రస్తుతి జేస్తి యల్ల కాశికి 
య్మాత్ర యటుపోయి నట్టి” భక్రిరన్న వచ్చువరకును కాటమరాజు | ప్రార్థనమున 
“ఈగ (వైాలకయుండ' నీలె యిడకుండ, (ఈలె యనగా మురుగువలన బుట్రెడు 
పురుగు. ఇది ౯1805 జొతికి చెందినది) కాకులా రణమందు గదిసిరాకు౦డ, 

నక్కలు రణమందు నడయాడకుండ, నీచుకు భూతాలు నీగి రాకుండ, కౌజుకు 

(గద్దలు కౌరాడకుండ, సాకాశపకులు నజ్జు వంచకుండ, మేదిని పందులు మెడ 

వాల్చకుండ, పుట్టలో జీమలు పొలసిరాకుండ, పెట్టిన తిరుమణి పేచె_త్తకుండ, 

పూసిన గంధంబు పురి చిట్లకుండ, కాంతిగల దేహాలు కందిపోకుండి రణ 

రంగమును గంగ కాపాడినట్లు వర్ణింపబడినది. ఇటులీపాట ఖడ్గతిక్క-న 

యుద్ధముతో నారంభమై నల్ల సిద్ధి కాటమరాజుల మరణముతో ముగిసినది. 

ఇక అనుబంధముగా నున్న “భట్టు రాయబారయు”లో నల్లసిద్ధి పక్షమున 

కాటమరాజుకడ కొక భట్టు పుల్దరి యడుగ వచ్చును. ఆతనికి యాదవుల పక్షమున 

నున్న' భట్టునకును జరిగిన సంభాషణమే ఈ రాయబారము. ఇది కాటమరాజు 

యుద్ధమునకు పూర్వమే జరిగిన సంఘటనము, రచనమున నీ యనుబంధమున 
నున్న పాటలన్నియు నొకదానికన్న మరియొకటి విశిష్టముగా నున్నవి. సిద్ధిరాజు 

కడనుండి వచ్చిన రాయశ్ళంగావళిభట్టు నెల్లూరి పట్టణపు బెల్లలు మరియు 

సిద్ధిరాజు వంశమును విస్తరముగా చెప్పినాడు. మనుమసిద్ధిని మూడుకన్నులవాని 

( (తిలోచనవల్ల వుడు కావచ్చు) వంశమువాడుగా చెప్పినాడు.ఇది ఎంతవరకు 

చరిత్రసమ్మతమో తెలియదు. కాటమరాజును పొగడి దీవించిన భట్టుతో 
కాటమరాజు పక్షపు భట్టు “ఏమి నీ మనమున నేమి కోంనను, కామికార్థము లిచ్చు 

కాటమరాజా, దాసి వేశ్యలు రెండు తప్పక విడిచి, యెంకైన నాశించి యేమి 

యడిగెదవ్వు అడుగుమా రాయశ్ళంగావళి భట్టియనెను. ఇది కాటమరాజు 

గుణసౌశీల్యములను దెల్చును. పాటలో పుల్లరి విషయమై యిరుపక్షములనారు. 



గేయములు ౨82౭ Ur 
ల జే చార్మిత 

రాగి కాసనములు (బాయించుకొన్న ట్లున్నది. నేడవి యున్నవో లేవో తెలియదు. 

ఇద్దరు భట్లకు వాదోపవాదములు పెరగినవి. యాదవుల భట్టు కాటమరాజొదులను 

పాండపులుగా ఎజ్జగడ్డపాడును కురుక్షే[త్రముగా చెప్పినాడు. తరువాత 

రామాయణముతో పోల్చినాడు. కాటమరాజును రామునితో, ఎరనన్న 

లక్ష్యణు౨తో, అయితమరాజుభరరునితో, కరియావులన్న శ(తుఘ్నునితోడను, 

ఇటులే పర్షళాలతో పకువులున్న కోన,సీతమ్మచెరతో చేకూ రజగడము,రావణునితో 
ప వాయుసను పనికో కంపటి, పక్షినేసిన బాణముతో పవనజు వాలు 

పోల్చబడెను, యాదవరాజుల నధికముగ పొగడెడు భట్టును రాయళ్ళంగావళిభట్టు 
“అవునోయి యాదపఅవనీశుభట, కవితకు పోషణము కలదు మీవల్ల, నేనుగు 

నొక కొంత యెవరి పొడిచినను, నీవలావల దూరి యేగ నేర్చరివి, కాసొక 
టీయక కల్లలు నాటి, యీగి కర్దుండని యెంచ నేర్చరివి, గంధంబు కస్తూరి 
యందనివాని, జందనంబేయని చెప్ప నేర్పరివి, యెన్నడు సుఖమనుపెరుగనిదాని, 
దేవకాసఖుడని తెలుప నేర్చరవి, స్త్రీలతో చెలిమిని చేయనివాని, నల మన్మధుండని 
యనగ నేర్చరివి, పలుకు రూపెరుగని పనికిమాలినవాని, వాల్మీకుడని గొప్ప 

పలుకనేర్చరివి, ఎవరి ముందర నీవు ఎంచబొయ్యేవు, బూరె గంపలకాడ 
దొర్లుదండాలు' అని దెప్పి పొడిచెను. ఇది భట్ల సో[త్రముల గురించి చెప్పినమాట. 
ఇద్దరికి సదూనముగా వర్తించును. యాదవులభట్టు గొల్లరాజగు కాటమరాజును 

శ్రీకృష్ణునితో పోల్చి యాతని ఘనత నిట్లు చాపెను. 

“మాటమాటకు గొల్లగొల్లడని యేవు, ముదముగా నీ భూమి మోనెను గొల్ల 
తరికొండ లూగంగ (తాడాయె గొల్ల, సాగరము రెక్కల జల్లెను గొల్ల 

వేడుక (వేవల్లై వెలదుల గూడి, కొల్లలాడినవాడు గొల్ల తడు కాడ 
కన్నులు డెరువని కడుచిన్న బాలుడై , కోపించి శకటంబు గూల్చెను గొల్ల 
ముద్దుల బాలుడై మూడవ నెలను, దానవి చనుబాలు దాగెను గొల్ల 
యేడాది క్యురడై యిల తృణావర్తు, మెడబట్టుకొని వాని మృతుజేనె గొల్ల 

తల్లి వెన్నలకున్నై తను రోల గట్ట, కొమరుడై మద్దులు కూలంగ వీడ్చె” 

ఇది పోతనగారి “కన్నులు దెరువని కడుచిన్న పావడ్లై కోపించి శకటంబు 

గూలదన్నెో పద్యమునకు - కేవలము ద్విపదరూపము, ఇరువురు భట్ల 

వాగ్యివాదమున గొప్పసాహిత్యము పుట్టినది. సామెతలు కుపష్పకెప్పలుగా నున్నవి. 

అనుబంధమున రెండవ గేయము కోవపాలటో తాభోవృక్షము తెచ్చోకథి 
దీనిలో రాయబారమునకు "వచ్చిన నల్ల సిద్ధిభట్టును - వంపించిన తరువాత 



౨౭౮ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కాటమరాజు తన బావమరదియగు పద్మరాఘవునితో విచారించి యడ 

సహాయమునశై. ఐతమరాజాదులకు లేఖలు (వాయించుటకు “సమ్మతంబుగ 

మంచి సవరని యాకు, కొనగల మోవావ కుదురు చక్కనిది” కావలయుననగా 
పద్మరాఘవుడు చట్టువారి ఎజ్జనను కోటపాటిలోగల తాటిమోవాకు తే బంపెను. 

ఎజ్జన మార్గమధ్యమున గలిగిన యవాంతరముల గడచి, తాటిచెట్టుకడకు పోయి 

ఎట్టియాకు తీసికొని పోవలయునో తెలియక “అచ్యుతవరభ కు డా(త్రేయగో క్ర, 
డలనాడు రామకార్యార్థమై పోయి, తెలివొప్ప సంజీవి తెచ్చిన వాయు,నందను 
దన మది నపుడు (పార్థించి' చెట్టునే పెరికి భుజముపై నుంచుకొని 

బయలుదేరను. అడ్డగించిన కోటపాలుని సైన్యము నొంటరయై తరిమివై చి 

చెట్టుగొని కాటమరాజు కడకు వచ్చెను. అచ్చట కావలసిన పత్రముల దీసికొని 

మరల నెప్పటి స్థానమున తాటిజెట్టును నిల్చిరమ్మన ఎజ్జిన ఆంజనేయుడు సంజీవి 

పర్వతమును తిరుగ కొనిపోయినట్లు తీసికొనిపోయినిలిపివచ్చెను. ఇట్టి 
కథాకల్చనము పూర్వకథానుకరణము. జానపదుల కిట్టి అతిలోక కథాకల్పనమం 

దాన క్రిమెండు. దీనినే *....... new touches totally unconnected 

with its original significance may be added or even. trans. 

ferred from other myths’! అని ఒక పొళ్ళాత్యపండితు డనెను, 
కాటమరాజు రామచం(ద్రుడను (వాయసకానిచే తన బావ పల్లికొండకును, 
కొమరక్కం సిరిదేవులకును కమ్మలు (వాయించి ధనకొండకు కాలార మారన్న 

నంపెను. వచ్చిన లేఖలు అయితమరాజు బిడ్డ సిరిగిర = బహుభాషలు దెలిసిన 
యాడపడుచు_చదివెను. అయితమరాజాదులు యుద్దమునకు సన్నద్ధులె 6. తల్లీ 

సిరిదేపి భవితవ్యమును చింతించి దుఃఖించెను. ఆయమ కొడుకునకు జయము 

గోరి సిద్దిరాజును శపింపగా నయితమరాజు తల్గితో “తల్లి రో చూమీది దయచేత 

నీవు, పర్లివరాజుల బలముల విడిచి, తల్లి మము దీవింప దగునటోయమ్మ.. .. 

దూషింప వలదమ్మ దొర్దనులనై న, భూషింప దగవలె పుత్రులవలె” నని తన 
హృదయవై శాల్యమును చా'టెను, అయితమరాజు ససై న్యముగా వెడలి కొటమ 
రాజు సేనకు.కొలది మేరలో పాలేట విడిది చేసెను. ఒక చోటినుండి మరియొక 

చోటికి. భట్లు వోర్తలు చెత్తురు. తరువాత 'వారును వీరును కలిసికొనిరి, 
శ ఓ 

1. Vedic Mythology. A. A. Macdonell: 



చారి తక గేయములు ౨౩కా 
క 

fir 

మూడవదగు “బఖ్రగడ్డపాటో బొట్లాట”లో సిద్ధిరా జొవుల తోలుకొని 

పోయినప్పు డవి పోట్లాడుటనుండి గోవులు బెజవాడ బెబ్బులి 'పెయ్యలెజ్లన్నతో 

ముందుముందు జరుగనున్న యుద్ధమును చెప్పుట, ఆవార్హ నాతడు కాటమ 

రాజుకు చెప్పుట, కాటమరాజు రణసన్నాహము, అతని శంక, కాటమరాజుకు 

పద్యరాఫవుడు ధైర్యము చెప్పుట, బొల్లావు (ప్రశస్తి, తదలంకరణము, 

ర్త 
ధై ర్భము చెప్పు ఎునప్పుడు*మీరె, కొమరొప్పబెట్రని కోట మామదిని, నమరు 

కోటకు కొమ్మలనదగు మేము, కొమ్మలు గూలక కోటలు పడునె, 
ముమ్మరంబుగ ధనప్పు ముడ్చులు మీరు, ముడుపులపై నుండు ము[ద్రలు మేము, 
కడు ముద గోల్చొక కనకంబు పోదు, ఉన్నతంబగు కన్ను లెన్నగా మీరు, 

పన్నుగా కనుల కెప్పలము గద మేము, కనురెప్ప గోల్చోక కను మోసమగునె" 
యని తన రాజభక్తిని చక్కగా చాజకొనెను. 

యాదవభారతమునకు సంబంధించిన పై మూడుభాగములు ము(దితములే 

కనుక వానియందలి కథా ఏశేషముల నే నధికముగా చర్చంపనై తిని. “అగుమంచి 
కథ వంటివి ఇప్పుడిప్పుడే వెలుతురు చూచుచున్నవి. కాటమరా జాం(ధ్రదేశమున 
దేవుడై వెలసినాడు. “కాటమరాయుడా కదరీ నరసింహుడా” యని (పజలు 

పాడుకొందురు. వర్షాభావము కలిగినప్పుడు కర్షకులు, నిస్సంతులై నవారు 

సంతానముకొరకిను పారం? దరు తెలంగాణమున 'గొడజాతివారికి కాటమయ్య 

ఇలువేల్చు. ఆతనికి బోనములు “పెట్లనిదే గౌడులు తాటిచెట్టు ముట్టరు. కల్లు 
గీయరు. గొడులకు కాటమహే వాళ్వరుడు, కాటమబుషి, కాటమరాజు, 

కాటమయ్య, కాటయ్య యను సేరులతో విలువబడు ఇలు వేల్పు కలడు. కాని 

యాతడే యాదవుల కాటమరాజు కాదేమో! (శ్రీ మార్గని సుబ్బారాపుగారు తమ 
(గంథమున! యాదవుల కాటమరాజును తమ కాటమహేశ్వరుడుగా భావించి 

పొరపాటున కాటమరాజుకు సంబంధించిన (పైన చర్చింపబడిన) కథలన్నియు 

తమ గొడకులజుడగు కాటమ హేశ్వరునివే యని పుట 91లో (వాసినారు. ఇది 
కేవలము పొరపాకై యుండుననుకొంచును, యాదవుల కొటమరాజునకు 

గౌడుల (కల్లుగీతవార్సతో _ నేమిపని? గౌడుల కాటమహేశ్వరునిగూర్చ 
యిచ్చిన. కథలకును యాదవరాజగు కాటమరాజు కథలకును పోలికలే మా(త్రము 

{దై ర్ధనము, మున్నగు విషయములు వపైంపబడినవి. పద్మరాఘవుడు కాటమ 

తై 

PP ప కాలాను 

1, గొడ వంళోత్స త్తి మార్తాండము 



లేవ, గొడుల ల తు ము యాదప్పం 

గోరంత ౬ చారి. త్రకాంశము కొండంత పరాణముగా బెరిగిన కథలందు 

“కమారరాముని కథ” య(గగణ్యము. కర్జాటాం(ధ్రసీమల Me 

ఆనెగొంది రాజ్యమున వసవల్లి దుర్గమునకు సంబంధించిన గాధ యగుటచే 

కొలది శేదములతో నిటు ఆం(ధ్రదేశమునను అబు కర్జాటక 'దేశమునను డా హక 

గాంచినది. (ప్రాపు. భాండాగారమువా రిటీవల నీకథను (ప్రకటించి యున్నాప, 

సు! ప్రసిద్ద చాం(కకులు డా, శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారు కన్నడాం (ధమ 

లందు గల త పకింటి పురాణములను, సిసలై న చారి(త్రమును 

(దవ్వ ఈకథకొక యమూల్యమగు పీఠిక (వాసియున్నారు. (శ్రీకృష్ణదేవరాయల 
కాలమున వచ్చిన న్యూనిజను విదేశీయుని (వాతల యాధారమునను (Forgotten 

Empire) మహమ్మద్ బిన్ తగ్లక్ ఢిల్లీ చ(క్రవర్తిగా నున్నపుడు వచ్చిన 
మ._యొక విదేశియ్యాతికుడగు ఇబ్నెబతూతా (వ్రాతలవలనను (101619 

notices of South India) ఇదే చ(క్రవర్తి యాస్థ్రానమునందలి ఈసామీ 
యను చార్యత్రకుని (వ్రాతలవలనను (FUtUh-us-Salatin) (శ నేలటూరి 
వెంకటరమణయ్యగాటి కంపిలిరాయల చరిత్రమును (ద్రవ్విరి. కంపిలి రాజ్యము 

[క్రీ.ళ. 1800 తరువాత పేరు పొందినది. ముమ్మడి సింగెయ నాయకుడు 

(దేవగి: రామరాయల కా[శ్రితుడు పదమూడవ శకాబ్బాంతమున నట పాలించెను, 
అతని కువూరుడు కంపిలిరాయలు తం(డ్రి యనంతరము రాజ్యభారము మోసీ 

కంపిలి, యానెగొంది, హంపి, కుమ్మఠ, హోనమలె. దుగ్గముల నేలెను, 

ఈతడు కాకతి(ప్రతావరు(ద్రునికి సమకాలీనుడు. కంపిలిరాయల కొడుకు 

కుమారనాథుడు (కుమార రాముడు) శౌర్యశాలి, తండ్రికి కుడిభుజము. కంపిలి 
రాయలు ఇసు (పూవరు[ద్రునితోడను అటు' ముమ్మడి బళ్ళాలునితోడను 
అప్పుడప్పుడు పోరుచుండెడువాడు. దేవగిరి యదవరాజులకును ఓరుగంటి 

కొకతిరాజులకును వైరము కనుక యాదవుల కా(శ్రితుడగు కంపిలి రాయలు 

(ప్రకావరు[ద్రునితో జగడమాడుట వింతకాదు,. వీరి వైరము మన సాహిత్య 

(గంశములకు గూడ నెక్కి.నది. శ్రీనాథ క్ర విసార్యభౌముడు (వకాపరు[దుని 

మం'త్రియగు (ప్రోలయ యన్నయను “ధాటి విఘటిత కుమ్మలోద్యానుడనగి! 

1, భీమేశ్వర పురాణము 1.49 



=౨ళ౪ిటు 

రమును చాటుచున్నది. కాకతీయసా(మాజ్యభానుడు 

ంచను. అటుతరువాత యవన సేనావాహినులు దకీణ 

నంతయు ముంచె త్తినవి. కంపిలిరాయలు ఢిల్లీ సులానుతో కోర్ 

జగడము దెచ్చుకొనెను. లేనిచో నొతని రాజ్యము పతనము గాకుండెడిది, 

మహిమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఢిల్లీ సుల్తాను మేన త్తకొడుకు బహావుద్దీన్, చృకవ క్ష పై 

బ్రగువాటు. చేసి పారపోయి కంపిలిరాయల శరణుజొచ్చెను. ఆర్హ(కాణ 

రాయణత పొందూరాజుల కాభిజాత్యధర్మము. బహావుద్దీన్ ను కాపాడుట కె 

ంపిలిరాయలును అతని కొడుకు వీరవికముడు కుమారరాముడును (క్రీ. శ. 

1827 (ప్రాంతమున కుమ్మఠదుర్గపతనమున మడసిరి, యుద్రభూమిలో నసహాయ 

కూరుడై. వీరవిహారముచేసిన కుదూరరాముని మహమ్మదీయులు పలువు రేకమై 
ల్లై ములతో (గుమ్మి చంపిరి. భారతీయుల యుద్ధనీతి (ప్రకారము పలువు రొకని 
ంపట యధరశ్రియుద్రము, అభిమన్యునివలె అధర్మయుద్దమున కాహుతియైన 

సమారిరాముని కథను చిలువలు పలువలుగా జేసి, అతిలోక ఘటనలు చేర్చ, 

నపదులు పాడుకొనుచున్నారు. కథానాయకుడగు కుమారరాముని యుద్ద 

రణము చాకి(త్రకము. తక్కిన దంతయు జానపదుల కల్చనము. కుదూర రాముని 

దోడు పోలిక' రాముడు, ఆతని వర్తనము, కుమారరాము డాతని రక్షించుట, 

మారరాము డెట్టభూపతిరాజు నోడించుట, (పతాపర్ముదుని జమాబందికి 

ప్పించుట, ఢిల్లీ కోట గొట్టి తాళమువేసి వచ్చుట, (శ్రీరాము డాంజనేయునితో 

కుషారిరామ పోలికరాముల నొసటి (డ్రాతలు దుడిపించి వారికున్న 

యలౌకికళ కుల నణగించి తురకలచే మడియునట్టు జేయుట, మున్నగు కల్పనలు 

జానపదులకు వారికై గల యభిమాన జన్యములు, “ఇదికథ ఇది మార్గ మినుపింతు 

వినుడి, పురజనులార యో పుణ్యాత్ములార' యనెడు మాటలచేతను మధ్యమధ్యన _ 
గల వచనాధిక్యముచేతను _కుమార్షరాముని కథ గాంధారకథను బోలుచున్నది..:' 

వీరగీతము కాకపోయినను రెడ్లనాటి యళః(ప్రాభవమును వెలార్చు 
చిన్నగీత మొకటి కలదు. శ్రీనాథునిచే కాశీఖండము కృతినందిన రాజ 
మహేం'ద్రవర రెడ్డిరాజగు వీరభద్రారెడ్డి (1440 (ప్రాంతము) నామాంకితముగా 
నీగేయమున్నది. ఇది సిసలైన జానపదగేయము. స్త్రీలు పాడుకొ నునట్టిది. ఈ 
గీతికాశకలమును కీ. కే, సురవరం (ప్రతావరెడ్డిగారు (ప్రకటించి యున్నారు!, 
గేయము చిన్నదగుట దాని నిట పేర్కొనుట య(ప్ర స్తుతము కాదనుకొందును. 
rR...) 

ఆంధు"ల సాంఘిక చరితము, పుట157, 
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ళల తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

Soy 
నిలువెల్ల నడివీధి నీరు జల్లి ంచు 

సందుగొందులలోన సాన్సు పోయించి 

చేకట్ల పసుపుకుంకుమలు పూయించు 

రంగవల్లుల నూరు రాణింస జేయు 

తోరణా పం కలా తులకింప జేయు 

దివ్వలను వెలిగించు దివ్యమార్షాలా 

మాపెల్లి పాలించు మంచి మార్గాలా 

ఎండలకు పందిళ్లు 'వేయించుతాడూ 

పొందుగా మారేచ్ల పోయించుతాడూ 

ఊరి బావులలోన ఉప్పు సున్నాలా 

వెదజల్లు నేచేట నిండుపున్నానాః ॥ రెక్తొచ్చె” 

ఈగేయము రెడ్డిరాజుల కాలమునాటి ప్రజాజీవితమును చక్కగా 
చాటుచున్నది, [ప్రజోపయోగముల కై యా కాలపు రాజులు పురాలంకరణమును, 

పారశుద్ధ్యమును, నీరు వెలుతురు సదుపాయముల నెట్లు చేయుచుండెడివారో 
దీనివలన (గ్రహింప గలిగితిమి. ఈనాటి (గామ (పట్టణ) పారిశుద్ధ్య సంఘముల 

బాధ్యత లానాడు రాజులే నిర్వహించుచుండెడివారు. రెడ్డిరాజుల యొక్కయు 
ఆనాటి (ప్రజలయొక్కయు కళామయ జీవితమును గూడ మనకీ గేయము చాటు 
చున్నది. 

ఇట్టేదే చిన్న దింకొక గేయము శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలమునకు 
Ss sa పాడుకొ దురు. దానిలోని రెండు చరణములు మాత్రమే 
శిష్ణులకు పరిచితములు. ఈరెండు చరణములు కూడ శ్రీ (ప్రతాపరెడ్డిగార 
(పకటించియన్నారు!, 

“కొండవీడు మనదేరా కొండపల్లి మనదేరా 
కాదని వాదుకు (ఎవరైనా) వస్తే కటకందాకా మనదేరా” 

పూర్వకాలమున రాజులు యుర్ధయా(తకు బయలుదేరునప్పుడు ఉప [కుతి 
శకునము చూచుకొనెడివారు. ్రీకృష్ణదేవరాయలవారు. కటకముపై దండెత్తి 
పోవుటకు పూర ము తిమ్మరుసు మంత్రి ఉప్మశుతి సంభారము లొక చాకివాని 

1 ఆర్మధుల సాంఘిక చర్మిత. పుట, 280. 



చ అరి 

౨ఇ౪చి 

పొంచి చూచుచుండెనట. ఆ యింటి రజకుడు తనకొడుకును 

కొగీత మాలపించెనట. అది శుభశకునముగా గొని మం|శత్రి 
తము ష్టదేనరాయల కెరిగింప నాతడు జై (త్రయా(త కై బయలుదేరెనని 
క ఇపుకొందురు. ఇది రాయలసీమలో పుట్టిన గేయము. సాహితీసమరాంగణ 

a ప 

పదునెనిమిదవ శతాబ్ది [పారంభమున అటు ఓరుగల్లు మండలమునుండి 

ఇమ గోల్కొ౦డవరకున్న భాగము నట్టుడికించినట్టి యొక పాశెగాని చారిత్రక 
గాథను పరామర్శింతము. ఇప్పటికిని తెలంగాణముననే కాక, రాయలసీమ 

మరయు సర్కారాం[(ధమున గూడ నర్వాయి వొవని రోలోకు (పసిద్ధి గలదు. 

ఈ గేయమున కింకొక (ప్రత్యేకత కలదు. ఆం(ధ జానవద గేయములను 
శేకరంచవలెనని యుద్దేశముగలిగిన J, A. 30016 “సేకరించిన [పథమ 
గేయమిది, J. A. BOyle గారొనర్చిన సేవను (ప్రథమ(ప్రకరణముననే 
మనవి చేసియుంటిని, ఆయనగారు సేకరించిన తొలిగేయ మిదియే. దీని 
గురించిన వారి అభిప్రాయము గమనింపదగినది!. సర్వాయిపాపని కథ యా 

1. ‘“‘The first ballad is apparently a modern composition 
sung by the family minsterl of a poligar, or petty chieftain 
in the Ceded districts. The man of the Boya Caste from 
whose mouth I wrote it, was a native of Bellary. The name 
of the hero, Papadu, marks him as a member of the Nayadu 
or Kapu Caste, but I have been unable to identify his 
family or history. Not only local traditions but sober 
records and offical history preserves the memories of 
turbulant poligars. Their forts or now crumbling ruins and 
their descendants have sunk up on the dead level of strugg- 
ling farmers but their stories live in the ballads that the 
family minstrel once sang at the little court, and which 
now linger in the memories of a whole country side. 

The minstrel tells us nothing of the hero’s parentage 
except his mother’s name, Saramma but plunges in 
mediasres at once with a kind of war cry of the hero.’’ 

The Indian Antiquary Vol. III. 1874. 
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జం, చేయములు ఎం కి ౫ 
వీ ఆఅ 

ఈ గేయభాగములకు బోయల్ పండితు డాంగ్లానుడాదము గూడ ఇచ్చి 

ఈ భాగములు తరువాత నచైన (ప్రషలందు లేపు, కాని యీ 
యున్నాడు. 

యర్ష మిచ్చునట్టి దూటలున్నవ. ఈ కిచి చి చాం(త్రకగేయములను దేశమం 

దంతటను ఎవరి యిష్టము వచ్చినటుల వారు పొడుకొనుట యాచార్యపోయినడి 

శకంజము కూడ లటులే జరిగియుండును. నాకు లభించిన (ప్రతి గుండు 

జగన్నాథం అండ్ నన్స్, రాజమం(డ్రి వారు 1084ల అచ్చువేయించినది. 

వెస్టుజార్డ్ అండ్ కో వారు 1081 లో అచ్చువేసిరట!. టోయల్గారు కథా 
% 

నాయకుడు రాయలసీమవా డనుకొని పొరిపడి చరిత్ర (త్రవ్వి విఫలులై ర, (శీహం 

ఆదిశేషువుగారు కూడ ఇట్లఏరి. “ఈ సర్వాయిపాపడి కథకు చారిత్రకమైన 

ఆధారాలు కన్పించవు. పారంపర్యా వాడుకలో ఉన్న ఈకథనీ, ఇలాంటి ఇతర 

రచనల్నీ సేకరంచడమూ, వాటికి చర్యతదృష్టిలో ఏమైనా విలువ ఉందా అని 

వకశీలించడమూ మంచిది®.” ఈ కథ తెలంగాణమునకు సంబంధించినది. 

మాయార శారదకాం(డ్రు ఇప్పగా విని అచ్చుపు స్త్వకముతో పోల్చి చూచితిని. 

కథలో భేదములేదు. వాక్యపద్దతి వేరువేరు. అచ్చు (ప్రతిల్ లేని ఒండురెండు 

సంఘటనలు ఈ పాటకులు చెప్పగా వింటిని. అంతియ ఇక ఆచై న (పతి 

యందున్న కథావివరములు. 

కథానాయకుడగు సర్వాయివాసన్న “పుట్టినాది పులగాము | బెలగాము?) 

పెరిగినాది తాటికొండ, ఇంటిపేరు నాశనోళ్లు వృత్తి ఆవుల గాయుట. ఆవుల 

గాయుచు అడవిలో ని(ద్రబోవుచుండగా “పన్నెండు శిరనుల నాగసర్పంిపడగలె త్తి 

గొడుగు పట్టినది. రామేశ్వరము బోవు (బాహ్మణులిది చూచి “గోల్ కొండ యేల 
డానికి, యేడు గడియలు యేలడానికి, పాపడికి పంతమున్నా'దనిరీ, పాప 

డింటికి వచ్చి తనకీ వృతి వలదనెను. తల్లి కులవిద్య మానవద్దనినది. “బంటి 

ఆవుల మేసమంటాది సర్యమ్మ తల్లి ఈత చెట్లు గీయమంటాది సర్వ్యమ్మతల్లి -- 

కాటికల్లే కట్టమంటాది, అంచకల్లే! కట్టమంటాది సర్వమ్మ తల్లి” పాపని 

కామాటలు రుచింసవు. పాళిగా డనిపించుకొనవలెనన యాతని కోక. 
ఇబ ఈకల క్ల 

1. కిన్నెర. సంక్రాంతి సంచిక. 1855, 

2. జానషద గేయ వాజ్మయ సరిచయమ్ము 

8. అంచెలపై దీసికొని పోయెడి కల్లని భావము, గుజ్జములపై నెడ్లవై కల్లు నొక 
చోటినుండి మరియొక చోటికి గొంపోవుట అంచెల'పై బోవుట యందురు. 



౪కు తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్రక్ష 
ప 

గోలుకొండ, నెల్లాప్క, బందరు, కడప, కందనూరు (కందనవోలు) మై సూపలన్న 

ల. గొట్టవల ము నని వాని యాశ. పొపని పేరు చెప్పినంత మాత్రమున. 

నకలు నాటుము దొవ్మూను. కఇంతియ కాదు, 

న్ అటి చ ఆవ pa 

పందికెకు దాలు కొడాదో వాదటం పబ 
జా అత 

పసీదిడ్డలు పాల తాగారూ ఖః 

గుణాలూ గునివ తనవూ క్ 
C7) గరా 

వచ ర = జూ అర. మము ఆం కి ద ఆశీ వ్. యెనుగులు మెత అండొవూ వాడపరంఐ' అతనికి చేదోడు వాదోడుగా 

లి 

కుమ్మర గోవిందమ్మ (న్న) మున్నగు నే_స్తకాం(డ్రుండిరి. వీరందరిలో కోత్వాల్ 

మీశ్ సాహెబు sn ఈ పేర్లన్నియును యతులు మలచినట్టివే. పాపడు 

చ 
> [ag 

నిద్రజోయే కల్లు, దోవనడిచే కల్చ 'మ్మబడుచుండెను, పాపనికి కావలసినది 
నరుకులాడెదు కల్లా. పాప డబ్బోటు విడచి ముందు నడచెను, కావలసిన 
కల్లొాక కాటిచెట్టు వంగి వారికి పోసినది. పాపడు మిత్రులతో కల్లు (త్రాగి 
బయలుదేరెను. మార్గమధ్యమున నొక ఎరుకత కనబడి ఏడుగురు పెండ్లాలు, 
12 మండ లంజలతోపాటు ఏడుగడియలు గోలుకొండ నేలుదువని గద్దె 
చెప్పెను. పాప డింటికి వచ్చి తనకు కానలసిన ధనమీయనందున తల్లి 

ిమ్యను వేడినూనెలతో కాల్చి ఆమె దాచుకొన్న ఏడు కొప్పెరల 
ధనరహన్యమును కకి.ం౦చెను. ధనమునకు కు కావలియున్న ఎల్జిమ్మ దేవరకూడ 
వాపనికి భయవపచెను, పాప డాధనముతో *పన్నెండువేల దండురాణువను" 
సిద్దము చేసికొని గోలకొండ నవాబుపై దండు వెడలెను. అచట ఏడుగడియల 



“నికగిర మంటూ పటాలు దిరిగెనేని 

కొట్టితేనుగా పడిఉన్నాది [కొవ్విదబ్బాలు 

నరికితేను మరి పడిఉన్నాది నాలిక పేగూలు 
జేరు చేరు (శేరు?) బంగీ ఆకుముద్దలే భూమిన వడతాది 

అప్పుడు తిన్నా పప్పు అన్నమే తెప్పలు వడుతుంది 
యెగిరే వక్క శిరన్సులాకు యెడా సందు లేదు” 

నికి తాత్కాలికజయ మున్నదని నవౌబు యుద్దము మానెను. పాపని నవాబు 
క్రిం౦చెను. ఆ తరువాత నవాబు *మూడు వేలకే తుపాకిబారు తయారు 

ంచె'ను. అప్పుడు, “అసి దెబ్బ తగిలినాది పాపడికై కేను.” ఇందరిని 

ంపిన తాను నవాబుచేతిలో చచ్చుట కిష్టపడక పాపడు “బాకు ఎగుర వేసిగా 

మ్మ ఒగ్గినాడుు గరగరమంటా బాకు డిగ్గినాది, రామారామా ఆంటా [పాణ 

డు.” పాపని వీరన్వర్లపు కథ పొడినవారికి విన్నవారికి భోగ 
భాగ్యములు కలుగును, 

ఇందులో చరి[త్ర, పుక్కిటి పురాణము రెండును కలిసిపోయినవి. 
పాపనికి పాము గొడుగుబట్టు కథ ఇతరకథలనుండి వచ్చినది, ఈ విషయము 
సాళ్వ తిమ్మరును కథయందేకాక నేను సేకరించిన తెలంగాణ వీరులగు 
సదాశివరెడ్డి సోమనా(ది కథలందు గూడ నున్నది. కథానాయకునకు మహాత్య్య 
మాపాదించుటక్షై జానపదు లొనర్బెడు కల్పన మిది, ఎరుకత గద్దె చెప్పుటకూడ 
అట్టిదే. పాపని (ప్రతావమును చెప్పునట్టి అతిశయో కులు ఇతరపదములం 
దితరవీరుల వర్ణించునప్పుడు కూడ కనబడును, ఇవి మన కతిశయో క లె నను 
జొనపదగేయములందివి సాధారణములే, తాటిచెట్టు వంగి పాపనికి కల్ణుటోయట 
జానపదుల యద్భుతరస ప్రీతికి తార్కాణము, 

దీని చరి[తను (త్రవ్విపోసినవారు తొలుదొ ల [శీ మల ౦పలి 
శర్మగారు. కాని ప ఈ ల ay sie పటన 
కూడ ఇదివరకే వరిచితము. ఓరుగల్లు నల్లగొండ మండలములందీ కథకు 
విశేషప్రచార మున్నది, మల్ల ంపల్లివారి యడుగుజాడలయందు నడిచి నేను 
మరికొంత చరి(త్ర [త్రవ్వితిని. (పాతకాలపు చరిత (గ్రంథములలో పావని 
గూర్చిన' విశేషము లున్నవి, ఇంగ్లీషు (గంథములకంపి£. మౌలికములె న Tn స్త 

2. Historic land marks of Deccan. T.W. Haig. Pages 77.78 
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అ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ్ను 

సీ గ్రంథములం! దధికాంళములు చూడగలిగితిని. గా ఇ. కస్య గాద 

వాపీభాన్ వ ఫారసీచరిత్రమునుండియే వస్తువు నేరుకొని యుందుప. 
ఈ ఫారసీ చక్యత్రమున పాప9ిగూర్చి 680 నుండి 648 వరకు అనగా 13 

పుటలు యబడినవి. డానినంత నిట [వాయుటకు స్థలము చాలదు, వాసిని 

న న చరషత్రకాప లగుటచేతనో, పాప డెవర్చినది మహమ్మదీయ 

పాలకుల నగుటచేతనో, అతడు చెరబట్టినవారలో కొందరు మహమ్మడీయ 
మతగురువులు కూడ నుండుటచేతనో, పాపడు దుర్మార్గుడుగా [కూరుడుగా 
చిషతింపబడినాడు. ఇడిగాకను న సర్వాయె స్ట్ య. చేరగా 

కం క 3 వమషయములు క్షు వము నివి, 

పాపడు గొడకులమున బు"ప్రెను, "పెవ్గి "పెద్దవా డై దారులు కొట్టి 

ధనవంతుడయెను తన బంధువులలో నొక విధవ (బహుశః అక్క)ను 

హింసించి ఆమె డాచియుంచిన నిధులు కైవసము చేసికొనెను, వెలిగందల 

సకగణాయందలి కోలాస (పొలాస?) జమీందారగు వెంకటరావు చెంత 

జమెడామగా నుండి హనుమంతనెడు మరయొక దోపిడిగాని కలిసికొని దాపలు 
ను. అటనుండి పారివచ్చి భువనగిరి పరగణాలో చేరిన షాహప్పరమను 
చ సర్వాయెతో మతి యొనర్చ చిన్యము కూర్చుకొని షాహపురమున 

దుజికోట గును. (ప్రజలు చ[క్రవరికడ మొర పెట్టుకొన, కొలిపాక నేలు 

దస్తుక్ విల్ ఖాన్ పీక పాపని పట్టుకొన చృకవర్తి యుత్తర్వు చేసెను. 

భాసింభాన్ అను సర్తారుడు సైన్యముతో వచ్చి మొదట పాపని నోడించి 
చివరకు తానే చచ్చెను, wh పైన్యములు పారివచ్చెను. స్వయముగా 

అస్తుదొడిల్భాన్ సైన్యమాతో వెడలి షాహపురపు కోటను నాశనముచేసి 
3 పడు ఇద్దరు కలిసి మరల నట రాతికోట కట్టించిరి, 

తోపులు మపాకుల వంటి ఆ సా... కూచ్చుకొనిరి. ఒకనాడు సర్వాయెకును 
హెర్ డితీ భాన్ అను జమెడారునకును జగడమై యిద్దరు కొట్టుకొని చచ్చిర. 

పాపడు షాహప్పర పాల ము రు స్తుమ్దిల్ ఖాన్. షాహపురమును మూడు 

నెలలు ముట్టడించి పాపనినుండి కప్పముగొని తిరిగిపోయెను. పాపడు (శ్రీ, శ. 

ఫ్ $4 గ్ర fA ఖ్ 1 బు! నీ ఈ? 
నాం. 



విక్టోరియా & ఆల్బర్ట్ మ్యూజియం ( లండన్ ) లోని నర్వాయి పాపని చ్యితము 

( 110 (వాంతిం) శ జగి దీశమి త్రల్ గారిచ్చినది, 



1, 20. వీరణములు, 2. గుమ్మెట (బుజ్జు, 8. ఒగ్గు, 4 కోలలు, 5. శంఖము 

6. శారద, 7. ఆండెల్కు $8. కటి వాద్యము, $. డప్పు, 10. తప్పెట (జేగంట), 

11. తాళాలు, 1కీ. కాంబూరం 13, షక ఇమిడికలు, 15. చిరుతలు, 18. నాగస్వరము, 

17. గజ్జలు, 18. 48, 10. పిల్లన్నగోవి, 21. కొమ్ము. 
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దు భార్యను చెరపటప్టెను. ఇంకకొన్ని 

చేసి ధనము సేకంంచి సెఃమును పెంచుకొని పాపడు భువనగిరి 

ఒదపై కన్ను వేసెను ఒకనాడు భువనగిరి చేరి కొల్ల గొను, 

సమీపమున చాటికొండలో నొక దుర్గమును నిర్మించెను. 

వోపడులు మరింత యధికమయ్యెను. తురక స్త్రీలను చెరపట్టి తెచ్చినవారికి 
. ఈపట్టులందు పాపని మహా(కూరునిగా 

షాహ ఇనాయత్ అను ముస్టింయోగి పాపని బాధలకు తాళలేక 
వల్లీ చ క్రనర్తితో మొర పసు 40 దినములలో చనిపోయెను. ఢిల్లీ చక్రవర్తి 

సుఫ్ఖాన్ రూజ్వీహానీ యనువాని హైదరాబాదు సుబేదారుగా నియమించి 

: కొనుటకు శాసించెను. రూజ్బిహానీ సైన్యమిచ్చి డిలావర్ఖానును 

పాపని see పంపెను. దలావర్ఖానునకు పావనికి కొలిపాకలో 

వు ను, పాపడు చాలమందిని గోలుపోయి రామలక్ష్మణులను తోపులతో 

జరు అ రామలక్ష్యణులను తోపులజంట రెండుమూడు కథలందు వచ్చినది. 

గవ్వాల సోమనాద్రి కథలొ కూడ నీ విషయమున్నది ) పాపని తమ్ముడు 
టరికలచే పట్టుబడి బందీగా నుంచబడి భార్యాసహాయమున నత్యంతనిపుణముగా 

7 ల y» య కే న 
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ఫ్ 0 {ol ల 

తప్పించు కొనిపోయెను. తురకల సైన్యము లటుతరువాత షాహ పురముపై 

వాడీవెడలెను. అచ్చట పాపనికి పరాజయము కలిగెను, పావడు తప్పించుకొని 

కాటికొండ దుర్గము చేరను. అచ్చట నాల్గు నలల యుద్ధము జరిగినది, చివరకు 

ప డొంటరమై మారువేషముతో హసనావాదు చేరుకొని తన కులమువారి 
సమున పట్టుబడెను. యూసుఫ్ఖాను పాపడు దాచిన ధనమును లాగికొన్న 

తరువాత చి తవధ చేసి శిరమును ఢిల్లీకి పంపించి మొండెమును హైదరాబాదు Ss 

షరమున వేలాడ గట్టించెను....ఇది కథ. 

fy! | గ్రే 
6 

ణీ 

నిజానిజము లటువిడచి కేవలమీ చారి(త్రకాంశములు కొన్నింటినిబట్టియ 
(వాయసకాని రచనావిధానము ననుసరించియు ఈ పాఠము పాక్షికమని 
మనము సిద్ధాంతీక రించుట కవకాశమున్నది. ముస్లిం వనితలను చెరపట్టి 
తెచ్చినవారికి . పాపడు బహుమతులు పంచుట, ఓరుగల్లు ఖాజీ భార్యను తన 
రాణీ హాసమున జేర్చి, యాతని బిడ్డను న కిచ్చి స. క్ 



ge 

తురకలు మొహర్రం పండుగలో నిమగ్నులై యుండ ఓరుగల్లుపె బిడి పాప్వ్వ 

దోచుకొనెననుట, ముస్లిం మతగురువు పాపని చర్యలు ఢిల్లీ చ(క్రవరికి శెకి 

ఆ దుఃఖముతోడనే 40దినములలో మరణించెననుట వంటివి పాపడు తురకలక్ష 

విరోఢియని కేల్చుచున్నవి. గోరంతలు కొండంతలు చేసి అతని మత్రపాక్షిక 
దృష్టితో ముస్లించరిత్రకారులు మహా(క్రూరునిగా చి(త్రించిరి. పైన పేర్కొన్నవ 

సంఘటనలు, ఇక రచనావిధానమున నున్న దోషముల నె త్తిచూపెదను. ఇంక 
దేశమును ఇంతమంది పాలకులను గడగడలాడించినవానిని కేవలము నీచుడగు, 

బందిపోటు దొంగయగు, [కూరుడగు, మూర్చుడగు పాపడుగా (వాసినావు, 

అతని యనుచరు లత్యద్భుతముగా తప్పించుకొని పారిపోవు ఘట్రములంవ 

దొంగలవలె మోస గాం|డ్రవలె పారిపోయిరనియు తమ సేనలు పరాభూతము శ 
యోడిపోయి వెన్నిచ్చి వచ్చినప్పుడు కేవలము తిరగివచ్చెనను మాటలో 
క్లు ప్రపరచినాడు, పాపనిచేతిలో చనిపోయినవారిని,యుద్ధమున చనిపోయినవాకని. 
తురకలను పీరన్వర్గ మలంకరించిరనియు యుద్ధనిహతులై. రనియ గౌరవముగా 

చెప్పి, పావని సైనికులు నాశమైెరనియు కోటగోడలు నేలమట్ట మయ్యె ననియు 
చెప్పెను. తురక సర్జారులను భీమపరా.క్రములుగా ((రుస్తుమెసాని అనగా 
అవరరుస్త్వములుగా) చి(త్రించి పాపని దోపిడి దొంగగా చి(త్రించినారు, కనుక 
వీరి (వాతల పాక్షికములుగా భావింపవచ్చును, 

పాటలో పాపడు గోలుకొండ సింహాసనము ఏడుగడియ లెక్కి 
నట్లున్నది. దీవిలో తప్పక సత్య ముండియుండును. ఏడు గడియలు కేవలము 
ధ్వనిగా తీసికొన్నచో పాపడు ఏడుదినములై నను గోలకొండ నా(క్రమించె 

ననుకొనవచ్చును. అది గోలకొండ కాదందురా? ఓరుగల్లు భువనగిరి దుర్గములు 

తురకల యధీనమందున్నవానిని కొల్ల గొట్టినట్లు ముస్లిం చరితకాపలే 
యంగీకరించిరి. ఇక నాత డేడుగడియలు పాలించిన పట్టణ మేది? భువనగిరియే 

యందురా? అతడు హైదరాబాదును గూడ గడగడలాడించిన మాట వాస్తవము, 

దీని కాధార మీ (క్రిందనున్న ముస్లిం చరి(త్రకారుని మాటల కాం (ధ్రానువాదమును 

గమనించిన తెల్లమగును, 

“సామాజ్యాధికారముల మార్పు కాలమున నల్లరులు లేపినట్టి పాపడు 

మరియు వితరవి(దోహంల నరికట్టుటకై హైదరాబాదును వరసర్శపాంతములను 
వటిష్టము, సర్వసౌకర్యయుతముగా నొనర్చి హేదరాబాదు రక్షణకి యూసుఫ్ 
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నుని నిల అతని కట్టివారి నణచుటకై నొక్కి_ చెప్పి షాహఆలం ఢిల్లీకి 

ఒకంపోడాను.” మార్పుకాల మనునది కాంబకు (జారంగజేబు కుమారుడు) 

*చించును. ఆ కాలమున పాపడు అతని సహచరులు తప్పక 

దో యుసదవమును కలిగించి యుందురు. పాటలో పాపడు వై రుల 

చచ్చుటకన్న తనచేత తానే చచ్చుట మంచిదని వీరోచితముగా 

౦డ చరిత్రకారులు పాపని యూసుఫ్ఖాన్ చిత్రవధ చేసి శిరమును 

మొండెమును హైదరాబాద్ ద్వారమునకు (వేలాడ గట్టినట్లు 

సినారు. పొ లో నున్నది సమంజసముగా సహజముగా నున్నది. అభిమానము. 

గల వీపలందరు సం చేజిక్కినపుడు ఆత్మహత్యలు చేసికొన్నట్లును తమ 
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పాపకు Sa గాఏంపదిడె ననుట యసత్యము, ఐనను పాపడు స్వయముగా 

కొని చనిపోయిన పిమ్మట కసిదీరని తురక లాతని కశేబరమును 

ఇండములుగా చేసి చరిత్రలో చెప్పుకొనినట్లు చేసియుందురు, 

ఇట్లనుటచే పాపడు పూర్తిగా ధర్మస్వరూపుడని నా నిశ్చయము గాదు. 
ధనము కొరకు చరిత్రలో అక్కను, పదములో తల్లిని హింసించినట్టున్నది. 
తల్లినో, అక్కనో ఈ రీతిగా హింసించినవా డట్టికూరుడే యై యుండ 
లయుననుట మాత్రము సరికాదు. అతడు ధనము కోరినది ఏ జూదమునకో 
లాసమునకో కాదు. సైన్యము కొరకు. రాజ్యకాంక్ష ఎంతలేసి పనుల్లై నను 
యుంచగలదు. చక్రవర్తులు మహారాజులు రాజ్యముకొరకై, తండ్రులను 

కొడుకులు, కొడుకులను తం(డ్రులు, రాజులను మం(త్రులు, దండనాథులు చంపి 
చంపించిన ఘట్టములు (ప్రపంచచరి(త్రమున సపెక్కులున్నవి. వానియందిడి 
యొకటి. కొల్లి గొట్టుట యనునది (పతి బలముగల రాజు బలహీనుడగు రాజుపై 

బడినప్పుడు చేసిన పనియే! చరిిత్రమం దున్నట్లు పాపడు శ(త్రురాజ్యములపై బడీ 
కోటలు బొక్కసములు ధనాగారములు కొల్ల గొట్టి యుండును, అంతేకాని దారి 

దోపిడిగాడు మాత్రము కాడు. అది యాతని వృత్తిగాదు. తక్కువ కులమున 

జన్మించి కల్లుగీత వృత్తిగా, మొదట (బతికిన పాపడు తెలుగు దేశమును 

గడగడ లాడించుటయే కాక ఢిల్లీ చక్రవర్తికి సైతము తీరని సమస్యగా పరిణ 

మించినాడన్న అతనిధై ర్యసాహసములు వీరవి(క్రమములు కొనియాడదగినవి, 
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“కిక శీదుములు ౨౫౩ 

మడు వచ్చాను. ఇం'ద్రు డడుగ భూలోకమందలి వింతకథగా నారదుడీ 

ంగురాజా కథను చెప్పెను. (కొంతం నృసింహకవి రచించిన బొబ్బిలిరాజు 

కూర శణీశిగనే ప్రారంభమగును. ) 

(ప్రనిద్ధడు హైచరాజాదు పురమనె గోల్కొండ 

క మేలుతుండె మరి సల్లలితంబుగను”. 

పుడు. మేదవుకడ గోగుఫకీరనువాడు తపమాచరించి లోకాలోకములు 

శిపగడాలణనట్టి మహిదూన్వితమగు బారాహజారియను గుజ్జమును బడసి ఢిల్లీ 

+జకొనెను, దాని గంఖీరహేషారవ మాలకించి పాదుషా ఫకీరు నకు దిహుమణు 

చి డాని గొని 

ఈగుజ్జనము నెకి_నవారల కీక బహుమతు లిస్పింతు 

తనన ఎక్టనివారల థై దురో చేగమె పెట్టింతు' 

బొటించెను. ఎందరో పీరు లాప్రయత్నము చేసి విఫలులై కారాగారము 

జ రి. పాదుషాగారి దివానగు రాజలింగబాబు, చెంజకోట నేలెడు కూర 

ధరణీసింగులను సోదరశూరుల నెరుకపరచెను. పాదుషా “పెద్ద కరణమగు 

క న బీిబ్వమనుచు పంపి' చెంజ్కి లేఖలు (వాయించేెను, పాదుషా 

లేభలందుకొని శూరసింగు వచ్చి గుజ్జమెక్క.జాలక కారాగారబద్ధుడయ్యెను, 

శూరసీంగు బయలుదేరిన ఏడు దినముల కాతని భార్య రాంబాయి (వ్రనవించి 

మగళపవును గఏనది. పు'త్రోత్సవ వేళ కామెకు భ ర్రృకారాగారవాన వార్త తెలిసి 
“పురువుడు లేని యిల్లే టికి కాపురి మిక నేమిటికి, పురుషుడు లేని పుర మేమిటికి 
పశుం డేమిటి"కని విలపించెను. పుట్టిన శికువునకు దేశింగని నామకరణము 

చేసిరి, దేశింగు 'పెంగి ఐదేండ్ల వాడయ్యెను, అతనికి తురక “స్నేహితుడు 
మహక్కానుడు దిహిః(ప్రాణము, అంత పిన్నవయసుననే దేశింగు 

న 

“పం దెముచే నొక గుక్టుకు మూడు పరుపులు పారుచును 

సంచేపాంచక పెద్ద (మ్రాకులను సరగున 'పెరకుచును 
పులుల నీంహముల నెదిరించుకొని పొడిచియు చింపుచునుండెను, 

(ఇట బారాహజారికి యలొకికళ కిని (ప్రసాదించినటులే ముందుముందు దాని 
నెక్కగల దేశింగునకుగూడ ఐదేండ్ల ప్రాయముననే జావనదు లమానుషళక్తి, 
సంపద లిచ్చిరి.) దేశింగు తనతండ్రి చెరలోనున్న వార్త విని “వన్న గళశయనా 



css తెలుగు జానపద గేయసాహి 

రా 3 జం 

పంకజలోచన పద్యనాభ రారా యని యిలువెల్చ్పగు రంగనాథుని పతాక 

మొనర్చుకొని, తల్లి సెలవంది ఢిల్లీకి బోయి, బారాహడారి నెకి_ తండ్రిని ఇఇ 
ఇచ EN అ 

విడిపించుకొని, తనకు బారాహడారిని, మి(మైనకు నిలవణియను గుజ్లముక 

పాదుషాకడ పారత్రోషికముగా గొని చెంజి చేశను. రెండేండ్లలో డేశింగు క్ర 
దే దండ్రులు చనిపోయిరి, పినత౦[(డిధ సింగు 

అక్కడ ఢిల్లీ పాదుషా తన కూరును సాదుల్హానను సర్దాపన క్రి, 

అరణముగా నార్కాాడు మండలమిచ్చెను. ఈ మండలమున చేతిపటు, పూ 

పాలెము, కళ్ళకురంజి, కళ్ళికోట, తిదవజ్ఞామల, చెంగల్ పట్టు, వెంకటని3 
కాళహస్తి, తిమిరికోట, కార్వేడు, చింజి మున్నగు సంస్థానము లుండెను 

పొరపాటున పాదుషా దేశింగునకిచ్చిన చెంజి ఇనామును అల్లునకిచ్చివ 

యరణమున చేర్చెను. ఆర్వాడు నవాబు ఆందరు సంస్టానాదీశ్వ పల చంక 

దీసికొన్న శే దేశింగుచెంత కప ఎము దీసికొనుటకును, పన్నెండేంక్ష ౬౯కి 

వసూలు చేయుటకును, తోం[డ్రమ ఏల్లును పై న్యమిచ్చి చెంజికి పంపెను. మా 

మధ్య మున ఆరణి వెంక! టావు వలన 

“వదివేల్తులముల యెత్తు కత్తి చే పదిలంబుగ దాల్చి 
పదపడీ యెనిమిది వేల తులంబుల ఛాలా ధరియించు 

మూదు మణుంగుల పేష్టబ్దా తన మొల ధటిని జెకు? 
ణి లు చా 

దేశింగు సర్మాక్రమము విని భయపడెను. అప్పటికి దేశింగు వయను 22 ఏండ్ల, 
దేశింగు వైష్ణవ డని తెలిసి తోం. డ్రమళ్లు ' “పూని యెంగిలి యమిచిసు న్ను మున 

పొనగ నామమేసి, యేనుగు నెత్తురు నడి నామముగా మానిశముగ నేసి చొంగ 

వైషవుడై చెంజి చేరి భయముతో దేశింగును పైక మడిగెను. కాని దేకింగు 

“కినిసిన చేపల నమెడి లబ్బికి కిని కట్టవలెనా 

కోటకు వెలుపల గుండురాళ్ల ను కొంచుక పొమ్మనుము 

ధైర్యము గలిగిన మగవాడై శే తరలి వేగరమ్మనుమిని నవాబును నిందించి 

fei కమీయక పంపించెను. బంగారునాయుడు నవాబునకు కుడిభుజ మయ్యను,(ఇట 
La మారిరువదిమంది పాశెగార్హ పేర్లున్నవి. రావు బహద్దరు (శ్రీనివాసాచారిగారీ 

(ప్రదేశనామములను వ్యక్తుల నామములను చాలభాగము కనుగొనగలిగిరి 

Es 



యములు ఎవి ౫౫ 

లక్షలసేనతో చెంజిమీదికి దండు వెడలెను. చెంజి[కింద నున్న 

నూరి యేటిగట్టున విడిసెను. దేశింగుకూడ యుద్ధమునకు సన్నద్ధుడై 

ఒకయమునకు రమ్మని మహాళ్ఞానునకు మలకనూరికి వార్త పంపెను. చెండి 

పబలమీద గూరొనియున్న మహాక్టానుడు వివాహకంకణమును వీరకంకణము 

+వించకొని నీలవేణి నెక్కి. మితునకు తోడుపడ వచ్చెను, యుద్ధమునకు 

బయలుదేరనున్న దేశింగు తనభార్య సెలవందుకొన బోవ నామె “ఘన 

క్రమమున దండున జొచ్చి (గ్రక్కున మీరలును, ముందు నరుకునకు పుడమిన 

కినను ముఖ్యంబుగ నేను, సందేహము లేకను చేసెద సహగమనము నేను, 

న్వుపోటుచే ధరగూలిన మిము కన్నులతో గనను" అని వీరనారీమణి కుచిత 

ఇనటుల బలికెను. దేశింగు బయలుదేరునపు డన్నియు నపశకునములే 
‘ww 

యమ్యెను. ఎన్నడు లేనిది బారాహజారి కన్నీరు గార్చెను. ఇలువేల్సు రంగనాథు 

teil {9 +t? 

{A 

డపశకునములే సూచించెను. 

“పటువగు దేవని మెడలో హారం బట తెగి భువి పడెను 

పటపటమని గోపురశిఖరంబులు పడెను భూమియందు 

(గష్టన స్వామియు ముఖమును పడమటిదిక్షు శిప్పె నటనుి. 

దేశంగు బయలుదేరుచున్నవా ర్హతె లిసి ఇంతవరకు సేనావ్యూ హము బన్నని నవాబు 
మరియు దింగారునాయు డాలోచించి దేశింగున కాటంకము కలిగింప నుద్దేశించి 

మలయనూరు, తాయనూరు, చెరువుల తెగకొట్టించి రెండు సేనలకు మధ్యన 
ప్రవహించు శంకరాభరణ నది ఉప్పొంగున ట్లొనర్పిరి. దేశింగది సరకుగొనక 
శన సేనతో నుప్పొంగు నదిలో దుమికి, కొలదిమందితో దాటివచ్చెను. శత్రువు 

లీదృశ్యమును చూచి యాళ్చర్యపడిరి. 'దేశింగు వలదన్నను మహకళ్ఞానుడు 
కానొంటరిగా ముందు యుద్ధమునకు దలపడెను. ఆతడు సుభంగి సేనను హత 

మార్చ షేకు మహమ్మదను సర్దారును చంపి, బంగారునాయుని సేనను కలత 

పరచి, తిరిగి దేశింగును చేరటోవుచుండ ఫిరంగిగుండు దెబ్బ తగిలి చనిపోయెను, 
శత్రువులు నీలవేణిని పట్టుకొన యత్నించిరి కాని యది చిక్కక మిక్కిలి 
చాకచక్యముతో తుపాకిగుండ్ల వర్షమును తప్పించుకొని 

పొంచెను మించెను బలు యుక్షుల దలంచె నీలవేణి 

వంగుచు లేచుచు [వ్రాలుచు దుముకుచు వచ్చె నీలవేణి 
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చాక:తక గేయములు ౨౫౭ 
ఫై 

“ఇంత శూరుడని తెలిసికె నేను అప్పుడు దేశింగూ 

ఇంత రాజ్యము యేలుమనుచు నీ కిత్తుర దేశింగూ” అని సగొరవముగా 

నా కశేబరమును చెంజి కోటలోనికి గొంపోయెను. భర్త వీరమరణ మందెనని 

శెఠిసికొని దేశింగు భార్య సహగమన మొనర్చెను. 

ఈ జంగం కథ రచయిత కొంత చదువుకొన్నవాడై యుండును. యతి 

(ప్రానలు చక్కగా పొటించినాడు. 

'రూఢముగా దెల్పుము నీ వనగా (ద్రహిణపుక్రు డనియెన్ అనుటచే 

కవికి యతిగురించిన పట్టింపు తెలిసిపోయినది. నారదుని (దుహిణపుత్రుడనుట 

యతికొరశే. ఈ శబ్దము సామాన్యునికి తెలియదు. 

ఇక నీకథ నభూతకల్పనలనుండి వేరుచేసినచో మిగిలెడు చారి[త్ర 

కాంశముల పరిశీలింతము. మహారాష్ట్ర9ల పాలనమందున్న జింజికోట 

బొరంగజేబు కాలమున నతికష్టముతో మొగలుల నశమయ్యెను. ఇది ఆర్కాటు 

మండలమందున్న కోటలందు బలవత్తరమైనది. దావూదుఖానుడు ఆర్కాటు 

సేనాపతిగానున్న కాలమున బౌరంగజేబు పాదుషా, క్రీ.శ, 1700 సంవత్సరమున 
సురూపసింహుడను బుందేలుఖండక(త్రియున కాతని కౌర్యమును మెచ్చి, 

అతడొనర్చిన సహాయమున కలరి, జింజికోటను ఇనాముగా నిచ్చెను. 

చుట్టునున్న 12 లక్షల ఆదాయముగల పాశెములా జింజికోట (క్రింద నుండెను. 

రామకృష్ణుడు దివానుగను షేక్ నూర్ దళాధిపతిగను నియమింవబడిరి, 5000 

సర్మారీ సిబ్బంది సురూపసింహుని యధీనమందుండెను. అతడు బౌరంగజేబుచే 

“పంచ్ హజారీగా నియమింపబడెను. సురూవసింహునకు 800 రాజపు(త్ర 

స్రైన్యముండెను, (క్రీ. శ. 1704 సంవత్సరమున సాదతుల్లాఖానుడు ఆర్కాటు 

సేనాపతి యయ్యెను. ఈతడే “నవాయతు అనబడు ఆర్కాటు నవాబులకు 
మూలపురుషుడు, సాటి దుర్గాధిపతులు ఆర్కాటు నవాబు ద్వారమున ఢిల్లీ 

చక్రవర్తికి కప్పము చెల్చించుచుండగా సురూపసింహుడు స్వతం(తునివలె 

వ్యవహరించెను. బొౌరంగజేబున కాతనిపై గల యభిమాన మట్టిది. బొరంగజేబు 

తరువాత దిహద్దరుషా చక్రవర్తియయ్యను, ఆకాలమున రేగిన యల్ల రులవలన 

దిహొద్దరుషా జింజి విషయమున నెట్టి జోక్యము కలిగించుకొనడయ్యెను, 

బహద్దరుషా తరువాత ఫజ్జూఖ్సియర్ ఢిల్లీ సుల్తానయ్యెను, సాదతుల్గాకు 

17 



౨౫౮ అలుగు జానపద గహక 

సురూపసింహుంని స్వాతం(త్య(పియత్వము సెచ్చక చక్రరి 

మొదటినుండియు సీయవలసిన కప్పము పదమూ డేండ్ల 

తేల్చిచె ప్పెను. ఢిల్లీ సుల్తాను ధనమును వః a సొద 
లుల్లాన్ష మ. 

పంపెను. బొరంగజేబు తనకు ఇనాముగ నిచ్చెనేకాని కపుము కటల -.' 

సురూపసింహుని భావము. ఇదిగాకను 7 లక్షల ధన మొక్కప్వా ౩ 

తేగలడు ? ఈ చింతతో నాతడు మంచము పక్తైను, తమ్ముడు ధరణ. 

వార్తను సురూపసింహుని కుమారుడగు తేజసింగు! 'దేశింగు)ష 

మందుండగా (బుందేల్ ఖండ్) హారనంపెను, తేజసింగు మహాప. 

యువకుడు. మూడువందల ఆశ్వికులతో భార్యా సమేతుడై యాతక జ! 

బయలుదేరెను. కన్నడదేశము చేరి తన తం|డ్రికి మిత్రుడును, మహార్యా', 
విసత్తులో మునిగినవాడునగు బేదునూరు పాలకునికి నసహాయమొనక్సి ల 
వలన వెలలేని భూషణములు 1200 రూకలు సెట్టి కొన్న ఉ_త్ర మాక. 

(ఇదే బారాహజారిగా పదకదర్త వర్ణించినాడు ) కానుకలంది జింజికి 

దేరెను. కాని యాతడు జింజి చేరునస్పటికే సురూప 

ఏక గ్ 

॥ 

శన? ఇ! 
Per 

సింహుడు కాలధర్టివషంప్నా! 

దేశింగు జింజీ దుర్గాధిపతి యయ్యెను. అతని వయస్సు అప్పటికి 25 ఏష. 

కొంతకాలమూరకుండి సాదళుల్లా మరల దేశింగును కప్పమడిగెను. ఆ ఈషా / 

వృత్తాంత మతిశయో క్తలతో పదకర్త వర్ణించినాడు. దేశింగునకు కుడిభుజషా 
నున్న మహాబక్టానుని మై్యత్రి (ప్రశంసనీయము, వారిరువురు కొలది సైక్యన! 

ఆర్కాటు నవాబు .మహానైన్యములను గడగడలాడించిన వీరులు, కేజసి, 
తీవ అక్టోబరు కీ. శ, 1714 శనివారము సాయంకాలము మరణింపను వ 

యుద్ధమొనర్చనచొట వతేపేషయను (గ్రామము వెలసినది. 
గోరీలు నిర్మింపబడినవి,. ఈ చార్మితకాంశములు 

= 
బరు 

వీరుల సమాహ 

నాకు లభించినవి, “కః 

Indian History అను (గంథమున, మౌలిక (గంథములు వెదకిన మ! 

నెన్ని విశేషాంశములు లభించునో | 

తెలుగువారు వీర వి(క్రములనియు, థై ర్యసాహసోపేతులనియు, అఫి=; 
ధనులనియు, వారి శౌర్యమఖండమనియు, చేయె త్తి చాటునది “బొబ్బిలి 
ఈ కథ నెరుగనివారు ( జానపదులు) తెలుగు దేశమున నొక్క-రైన నుండరిన్న 

అళిశయో క్తికాదు. వీరగీతములందింత సార్వజనీ నతగల పదమింకోకటి లేద్ 

లైన జానపదవీరగాధాగేయమున కుండవలసిన లక్షణము లన్నియు దీ 



వ నుడికారము, భాస, భానములు, పద్దతి పూ్వ్యూగా జావసమలవి, చొచ్చి? 

ఒప కిపడు మూడు పొఠనులు గాన్నించుచున్నవి. మొదటిది సాం ఐ 

నామన నున్నది; పెద్దాడ నాగేశము కొడుకి మళ్లైశము చెప్పినది, 

ఉచజము !బొనుగాంకి కథ చెప్పినవాచా, అతంకు సారుండై న రచబుతయో 
ఇవా" సు వ! చం లు 

యదు ఇది చక్కగానున్న నిర్దుష్ట చార్నితళ పదము. రెండవది పాక్ష్హసల్లి 

ఎదు కొం 
అట్ చొ! CS ఇ ~~ రీ ళో డా 

ప్పలో (1896) ప్రభల సీతారామయ్యగారు పరిష్కర్త, కాపీరైటు గుడమెక్ల 

n 
{Ds “ఒం © ౧ (an 

బెం 
¢3 UK 

౩ శ్చ 

బ్ర 
"జ 

CO 

క్ల 
స్ 

EE 
ఫో ef Or ట్లో ల్ త్రీ భగ ly 

హను (9) 

దముల చొప్పున(అనువ : aed ండవారట డ్ మెవరో య 

యే “పెద్షదొబ్బిలి కథి వచించివ ఈ మూడవది అందరి ఆ స్పిమయైనది, 

-] 3 ae) ఆ DN A [ గ్ర 7 g cl oOo ఫ్ర లగ లీ yh i ల go fp ళం Ce 

మరాను యనంత కాలము రాజ్య మేలలేము 

జగము వుండు కాలమువరక మనము వుండబోము” 

అనునది బొబ్బిలివార్ యుద్ధని నాదము (War Cry). రంగారావు, తాం(డ 

పాపయ్య, అచ్చముగా మూర్తీభవించిన ఆం(ధ్రపౌరుషము. భేరీ రామక్క. 

వై శ్యకులమునకు ఏరపళాక, బొబ్బిలిలో పు శిట్టిన (పతి (పాణీ శెర్యావతారము,. 

కనుకనే ఈ సదము (ప్రజలందు వ్యాప్తి చెందుటయేకాక శిష్ణుల చేశులందు 
కావ్యములుగాడి నాటకములుగా8ి వెలసినది. కథ సు'వ్రసిద్ధమెనదే యైనను 

మాడింటియందును కొంచెము కొంచము భఖేదములున్నవి. జొచ్చిలి నిర్మాణము 

వెంకటగిరి సంస్థానాధిపకులలో 18వ వారైన 'పెదరాయనింగా రొనర్చిరట. 

శ్రీకాకుళము నవాబు “షేర్మహమ్మదుఖానుని పేరుతో. సీదుర్లనిర్మాణము 
జరిగినదట, ఉర్దూ భాషలో బెబ్బులిని షేర్ అందురు. ఆ బెబ్బులి బొబ్బిలి 

నదట. షేర్ మహమ్మద్ ఖాను పేరుతో బొబ్బిలి వెలసినదనుట (భ్రమ క 
(శే 

1. డి. నెం. 2556 (పా. పు. భాండాగారము, మ్మదాను, 

2, రంగరాయ చర్మిత్రము-దిట్టకవి నారాయణకవి (క్రీ. ఈ. 1790. 

క, బొబ్బిలి యుద్ధము-శశ్రీ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి, 
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స కొ 

. వీరగీతములందింత సార్వజనీనతగల పదమింకొకటి లేదు. 

సినలై న కావపదవీరగాధాగేయమున కుండవలసిన 
ఆతిశయో కికాదు 



రై అనీ ఆం భా 
కతర్ లో 

శే 

“ఇ, గురికోరము భాష, ధానములు, పద్దతి పూప్పైగా జానపదులవి, వొచ్చిలి 
మం శ . 

మున కిపడు మూదు పాఠములు గాన్నించుచున్నవి. మొదవది, నావ 

ఎంనాారమన నున్నది; పెద్దాడ నాగశము కొడుకు మళ్లైళము చెప్పినవి, 

క ముక కము [బొనుగారకి కథ చప్పినవాడో, అతంట హూరుఃడై న రచంబతయో 
వ్, చ ఇ పా ప 

క్రమము ఇది చకగానున ౫ నిర్దుష్ట చార్మతక పదము కెండసెది ఇ ధరి 

వాసకు కొంతం సృసింహోచార్యులుగారి బొబ్బిలిరాజా కథ. దిగక నాలుగవ 
he రల న్ (జ : 

ఆబులో (1896) [ప్రభల సీతారామయ్యగారు పరిష్కర్త, కాపీరైటు గుడమెళ్ల 
=" + | లి ఆ వి yan ళం 

న ష్ని న కి: దం షె 

వవవాజాన్యలద్. దని లోనే బొబ్బిలి కథను నారదు డిందునకు చెప్పినజ్లున్న 3, 

కాపీరైటు దాధను శప్పుకొనుటకు కాబోలు దీనిలో లోని మూదు పాదములకు రెందు 
det 

పాదముల చొప్పున([అనున ' దించుకొని ధేనువకొండవారట మెవరో నేడచ్చులో 

జన పిదడొవిలి కథి రచించి5. ఈ మూడవచి అందరి ఆస్తి యొనది. 
మం ఇ గ. ఆబ్యురైు 

డౌబ్సిలి పదమున వీరకరుణములు రెండును సెనచేసికొన్నవి, దీనికి 
గ] 

కాకా ణము 

“రామరామ యనంత కాలము రాజ్య మేలలేము 

జగము దృండు కాలమువరకు మనము వుండదోము' 

అనునది చొబ్చిలివారి యుద్ధనినాదము (War Cry). రంగారావు, తాం్మడ 

పాపయ్య, అచ్చముగా మూర్తీభవించిన ఆం(ధ్రపొరుషము, భేరీ రామక్క 

వై క్యకులమునకు వీరపకాక, బొబ్బిలిలో పుట్టిన (ప్రతి (ప్రాణి కౌర్యావతారము, 

ఇసుక శ పదము (ప్రజలందు వ్యాప్తి చందుటయేకాక శిష్టుల చేతులందు 

కావ్యములుగాడి నాటకములుగాళి వెలసినది. కథ సు%వసిద్రమైనదే యైనను 
మూడీంటియందును కొంచెము కొంచెము భేదములున్నపి. బొబ్బిలి నిర్యాణము 
వెంకటగిరి సంస్థానాధివకులలో 18వ వారైన పెదరాయనింగా రొనర్చిరట, 

కొకుళము నవాబు “షేర్మహమ్మదుఖానుని పేరుతో సీదుర్లనిర్మాణము 

జరిగినదట. ఉర్దూ భాషలో బెబ్బులిని షేర్ అందురు. ఆ బెబ్బులి బొబ్బిలి 

టైనదట. షేర్ మహమ్మద్ థాను “పేరుతో బొబ్బిలి ' వెలసినదనుట ' (భమ 

CG 

1. డీ. నెం. £556 (పా. పు. భాండాగారము, మాను, 

2. రంగరాయ చర్మితము.దిట్టకవి నారాయణకవి (క్రీ. శ. 1790. 

శ, బొబ్బిలి యుద్ధముఎ(క్రీ వేదము వేంకటరాయకాన్త్రీ. 
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నులనియు, వారి శెర్యమఖండమ 

ఈ కథ చెరుగనివారు (జానపదులు) తెలు 

6a
 

ధ్ 

లేదు. 

క్షణము లన్నియు దీనికి 

నతగల పదమింకొకటి = వీరగితములందింత సార్వజనీ 

న జాొనపదవీఠరగాధాగేయమున కుండవలసిన 

అతిశయో క్రి కాదు 

వ్! 
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(1896) క్ి 

ఇ ఇదో సి 
హవా 

పం 

కా 

లది. దీనిలోనే బొబ్బిలి కథను నారదు డీండు 
సిక 

ణా 
ఇ 

కాబోలు డీన్లిల్ కు ను శప్పుకొనుట 

బ్బీలి కథి రచించి యునని, శు మూడనది బందరి ఆస్తి వీ 

we 
ళా 
నీ 

wu) 

నున్న “పెన 

చి 

'_ అము 
ఆ 

క నక లు 
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పాపయ్య, అచ్చముగా మూర్తీభవించిన ఆం(ధ్రపొరుషము. ఖేరీ రామక్క 
అనునది బొవ్బిలివారి యుద్ధనినాదము (7728 6౮). రంగారావు, తాండ 
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రంగరాయ చర్మిత్రము.దిట్టకవి నారాయణకవి (క్రీ, శ.- 1780. 

= షేర్మహమ్మద్ఖాను పేరుతో బొబ్బిలి వెలసినదనుట [భమ 

డీ. నెం. 2556 (పా. పు, భాండాగారము, మదాను, 

8, బొబ్బిలి యుద్ధముఎ(శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాన్రి. 

ల 

1. 

జరిగినదట, ఉర్దూ భాషలో బెబ్బులిని షేర్ అందురు. ఆ బెబ్బులి బొబ్బిలి 

మైనదట 



౨౬౦ తెలుగు జానపద గేయసాప్ర్యా 

(పమాదజనితము, జానపదనిప క్తి Folk etymology: ౪న ad 
శి సను 

జరుగుచుండును. నిళ్ళంక కొమ్మన (1185) తన శివలీలా వలాగము= 
4 a] 4 a Pye జా డె ఇ ద చిద్యల్లి డొబ్బిలి క్షితినాథసుతులు నాంపలర వెంజామరములు ధకాష్లో 

అనుటచే జొబ్బలి 15 శతాబ్దమునకు పూర్వమే వెలసియుండవళిన 

నిజాంనవాబుల కిది నామంతరాజము. పెదరాయనింగాడ కుమూ 

లింగపరాయనింగారికి నిజాంనవాబు “రంనారంావి బిరుద మిచెాను 

వంళ|కనూనుగతముగా నడచిసది, కొంతకాలమునకు చౌొబి-లి సంసాజః.. 

విస్తీర్హమును పెంచుకొనినడి. డౌబ్బిలి యుద్ధము జరిగిన కాలమున (241.1757, 
రంగారావు పాలకుడు. ఈకాలమున నిజాంరాజ్యమును పాలించినడి నిజాము 

భానుడు; ఆసష్టాహి వంశమున కెండవవాడు. ఆనాడు హైదరాబాదులో 

వారి [ప్రాబల్య మ$కము. సుప్రసిద్ద [ఫెంచియోధుడు *బుస్సీ"గారికి నిజా 
ఆంచి 

గొ సీదొర 

నవాబు కళింగ సరా;_ర్ల నిచ్చెను. కళింగసర్వార్ల జూడటోయిన బూచి 
ne 

(బుస్సీ) కెదురుగా రాజమహేం(ద్రవరమునకు సకలసామంతులు వచ్చిరి. కాని 
బొబ్బిలివారు రారై ర. విజయనగకరాజు విజయరామరాజునకును బౌవ్నిలివారక్షి?ి 

(పాత పగలుండెను. జొబ్బిలివారు బుస్సీ శశ్రీకాకులపు సర్కారును 
రామరాజుకు కౌలుకిచ్చి తమను కించపరచు ననుకొని రారైరి, 'ఈవజకును 

తమకును తమకును విరోధము లున్నను ((ఫెంచివారిని దేశమునుండి వెడల 

నడపనలెనన్న యుద్దేశ్యముతో పూర్వవై రములను గట్టిపెట్టి బొబ్బిలిసంస్థానాఢీజ 
లగు రంగారావుగారు జాఫకల్లీకో గూడియున్న విజయనగర (ప్రభువులగు 
విజయరామరాజుగారితో కలియుట కంగీకరించి వచ్చి చేరిరి. అందకి 
వై న్యముల నొక్కటిగా కలిపిరి. కాని రాజమహేంద్రవరము శ్రీకాకులము 
సర్కారులన్సు అసలు వారికి వచ్చు శిస్తుకన్న తక్కు_.న కొలున కిచ్చెదనన చెప్పి 

మొరాసిన్ విజయరామరాజుగారిని జాఫరలీఖాన్ నుండి విడదీసెను. ఆవిధమున 
రెండు నర్కార్లను మొరాసిన్ విజయరామరాజుగారి కిచ్చుట తమ స్థితికి క్షేమము 
కాదని యాలోచించి రంగారావుగారు (ఫెంచివారి కుద్వానన చెప్పు విషయమున 
దీక్షను వహించి యా యుద్యమమున కా మొక (ప్రధానపాత్రమును గైకొనిం1.” 
అందుకే రంగారావుగారు బూచి కెదురేగలేదు, దిట్రకవి నారాయణకవి మాటలు 

గమనీంపుడు. క్ష 
ఉ॥ పాయని వేడ్క విద్విషద పాయకరాయత దాహుళొర్యు లా 

పాయకరాయడుం గిమిడీ పట్టణపుం పృథివీశ్వరుండు నా 

1, పెద్దాపుర నంస్థాన చరితము, పుట, 78. 
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అడే జుదనుగా గొని విజయరామరాజు బుస్పీకి బొబ్సిలివారిపై 
వ రం బుస్పేకి దండనాథుడుగా నున్న హైదరుజంగును, లంచ 

3 వవిసకచుకొనెను,. “తమచేశములోనుండి విజయనగర రాజ్యములోనికి 

డు కొండకాలువను మళ్ళించి దొబ్బిలి రంగారాపుగారి కాపులు తమ 

దేళశస్వభావమునుబట్టి బొబ్బిలివారిని సాధించుట 

క పోయినందునను, విజయరామరాజుగారు బుస్బీని తన 
చూవచ కిని వినియోగించి రంగారావుపై పురికొల్చెను. అందుమీద బుస్పీగారు 
వౌచ్చిలి రాజ్యమును విడువవలనినదనియు, దానికి బదులుగా నధికవై శాల్యము 

నమూల్యమురై న దేళ uses రంగారావుగారికి (వ్రాసిరి, రంగా 

ws పితృపితామహాగత మైన బొబ్బిలిరాజ్యమును విడుచుట కంగీకరింపక 

పోవుటడేగాక తక్కిన సంస్థానాధివకులతో పాటుగా రాజమహేం[ద్రవరముసకు 

వచ్చి. యాతవిని దర్శింవకపోయెను'?. కాని రంగావు దీనికి (ప్రతివిధాన 
మాలోచించి బందరు గోరుందౌర, ఆయన యొద్దనున్న మద్దాలరెడ్డినాయుని 

నుండియు. బూచికి సిఫారసు తెచ్చెను. ఈలోపల బుస్సీ మున్నగువారు 
సై న్మముగా ముగా కసింకోటవరకు నడచివచ్చిరి. సిఫారసు ఉత్తరముతో మరైను, 

స బుచ్చనట వచ్చిరి. వొబ్బిలిపై న్నెత్తివచ్చు బుస్సీ హృదయము 

మారిపోయి శశ్రీకాకుళమార్గము వ'ట్టైను. తమ (ప్రయత్నము విఫలమయ్యెనని 
విజయరామరా జు హైదరుజంగులు. చకితులై రి. కౌని బొబ్బిలివారినుండి కొంత 

థనమైనను లాగుదమవి బుస్బీకి జంగు మం[త్రమూదెను. అది పారెను, 
రంగారావు దామెక్షదమ్మన్నను జంగుకడకు రాయబారమం పెను, కానీ యాతడు 

ఓ. రంగరాయ చరిత్రము. 
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విడిచి పొమ్యునెను, సైన్య ములు నడచి యిప్పటికి ఒడ్డాది 

చేశెన్సు రంగారావు చెళికాని వెంకయ్యను మరల రాయబార 

మంాను. చిజయరామరాజుకు తక్క తక్కి.నదారికి కోటవిడుతు మనిరి, భానుడు 

సు ఇన గాకను ఒకపుడు బొబ్బిలివారు కొందరు పరాసు నై నికులను 

'దొంహొబుని” చంసయుండినోట, వీని నన్నింట్ని భానుడు బుస్పీకి రంగారావు 
చెప్పెను. యుద్ధము తప్పదయ్యెను, 

; : = ఓనమున బొబ్బిలి యద్దయున సంఘాతమరణము 

సెందఎంచెను, మహావిరుబ మరణంచిరి. పరస్పకికలహమున న నాం|ధ్రకౌర్యము 

కిగుంత్ల కెరయెనది, పదములో నీచారిత్రకవిషయములు 
నుతిశయా క్తులతో (కొత్త చరిత్రమును నిర్మించు 
ఫీదు” లో బొబ్బిలి నాశన మన పిమ్మట విజయ 

| న్న విజయరామరాజు డేరాలో తాం్యడపాపయ్య (ప్రవేశించి 

హోరాదెను. ఆ పోకాటమునం చిరువురును మరణించిరి. పెద్దాడ మల్లేశము 

 కలునమని నా భావము. సంఘాతమరణము పాలైన 

చెచ్చిలివావదముడ జానసదులకు పక్షపాతము, ఆ పకపాతమే విజయ 

నగరమువారిని దోషులుగా చితత్రించినది. నిజమగు చరిత్రము మాత్రము దీనికి 
ఒరుద్రము. వదములొ “ఇరువై నాలుగు వేల దళముతో బూచే వచ్చేను”. విజయ 

రామరాజు “తన లక్షాతొంధై వేల దళముతో తానే వచ్చేను. ఈ విధముగా 

చ॥ నలువదివేల కాల్బలము నాలుగువేల తురంగమందులున్ 
నలువదియేబడేనుగు లనంతము లైన శతఘ్నికాచయ 
బులు నొకవేయి లొట్టియ అపూర్వ విభావిభవంబు en 
గొలువ పరాసురేని గనుగో జనుదెంచెను రాజతిత్వరన్ న్నీ 

“కాని అయన వెంట నిజముగా వచ్చిన సేన 10,000 మాత్రమే యని 
పీ జౌవ్బిలికథ్న పుట, 122. డ్కినెం, 2550 (పా,వు* భాండాగారము మ్రాను, 
2 రొంగరాయచ చర్మితము, 



=౨ి తె 

యాంగ్లేయ చం|త్రకారుడై న ఆర్మ్ (వాసియున్నాడు. 250 గుజ్టపు రౌతులును 

నాలుగు ఫిరంగులును 750 యూరోపియనులతోను విజయరామరాజుగారి 

భటులును సిపాయిలును గలిసిన 11000 స్వ దేశీయ పదాతిబలముతోను బుస్ఫీగారు 

ద '! పదములో వెంకటలక్మమ్మ, పసిపాప 

రి పాపారావుతో “కోట విడిచి మీరిక్కడ 

కొచ్చిన తొమ్ముదోనాడూ, కోటమీడికే దళము దెచ్చెను విజయరామరాజు, 
వమషాడందినోముళడాక యుద్దము జరుగుతు యున్వాది అనగా పాపారాయుడు 

th © 
లీ 
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నములనుంచి యుద్ధము జంరగ్తే, కబురు లేక చేసినాడా రంగారాయుడు 

ని లి ద్రము జరిగినదొ క్కదినమే. ఉదయమున 

నారంభమె సాయంకాల మగువరకు దాల, ఫ్రీ, వీర, వృద్ద మారణముతో నిది 

పజయనగరమువారికి టబొబ్బిలివారీకి (పాతపగలు 

తుమ్యులగుంట యుద్ధము మరియు “జలజపాటి యుద్ధము'ల నాటినుండియు 

ర్లంచినాయు. చర్విత్రమున పీని కెట్టి స్థానము కలదో పరిశోధనీయము, 
శత్రువులు బొబ్బిలిచుట్టు “పెద్దఫిరంగి బండ్లంతయు మొహర్షా 

రాముంష్యుణ ఫేరంగితో ము వార్తా లౌత్తిరో యనెను. ఈ రామలక్ష్మణ 

ఫిరంగులు క. పూర్వమే వచ్చినవి, గద్వాల సోమనా[ద్రి కర్నూలు నవాబు 

నోడీంచి తన కోటపై నిలుపుకొన్నవి కూడ రామలక్ష్మణ ఫిరంగులే. జంట 

ఫిరంగు లెచ్చట తారసిల్లినను జానపదులు రామలక్ష్మణులని నామకరణ 

మొన్నర్తువుు. ఇది రామలక్ష్యణసౌదర్యము పైనున్న మక్కువ. 

బొబ్బిలి గడ్డపె జన్మించిన మనుజులే కాదు (పాణులన్నియు పొరుషమున 

సాటిలేనిషి. కోడిపందెము జరుగునపడు బొబ్బిలివారు తమకోడితో 

ెచ్చిలియందున పుట్టినావురా బారాకోడీ దా" యని ఏీరజోధన 

మొనట్బట (ప్రశంసనీయము. శ్యతుసై న్యము లెటునుండి వచ్చునోయని కావలి 
కాయుచున్న తెలగవిడ్డలు మరచి ని|ద్రపోవుచుండిరి. ఆప్పుడు, 

“గుర్రపు సందడి విన్నారయ్యా తెల్లా బిడ్డాలూ 

పడకయందె దట్టి కట్టిరి తెల్లా బిడ్డాలు,” 

లి ణా 

నుల 

1. పెద్దాపుర సంస్థాన చరిత్రము. పుట, 77, 79. 



తెలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

కారని కోట సిడీచి పొమ్మనెను. సైన్యములు నడచి యిప్పటికి ఒడ్డాది 

కను రంగారావు చెలికాని వెంకయ్యను మరల రాయబార 

ం పెను. విజయరామరాజుకు తక్క. తక్కినవారికి కోటవిడుతు మనిరి. భానుడు 

వినదయొ?ను. ఇడి గాఠను ఒకప్పుడు బొబ్బిలివారు కొందరు వరాసు సై నికులను 
tA tt ౬ 
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) చంసియుండిరటి, వీనీ నన్నింటిని ఖానుడు బుస్బకి రంగారావు 

నాలం యౌదతంము గర్వముగా కల్పించి చెవి పప్పను 1 యుద్దము తప్పదయ్యిను, 

ఢీ 1757 నాడెక్క దనమున బొబ్బిలి యద్దయుస సంఘాతమరణము 

సంభవంచెను. మహావీరులు మరణించిరి. పరస్పరికలహముస నాం (ఫళౌర్యము 
జీ (ఫాంనువారి తుపాకిగుండ్ల కెరయెనది. పదముల సనీచారిిత్రకఎషయములు 

౦త మార్చులతో కొన్ని యతిశయో క్తులతో (కొత్త చరిత్రమును నిల్మంచు 
కొన్నపి. “పూసపాటివారి కై ఫీదు” లో బొబ్బిలి నాశనున పిమ్మట ఏజయ వ య 

వజ 

గహముతో నున్న విజయరామరాజు డేరాతో తాం(డపాపసయ్య (పవేశించి 

హోరాడెను, ఆ పోరాటమునం దిరువురును మరణించిరి. పెద్దాడమల్లేశము 

మాత్రము రాం|డ్ర పాపయ్య విజయరామరాజును చంపిస తరువాతనే ఆత్మ 

హాత్య చేసికొన్నట్లు వర్హీంచెను!. ఇది జానపదులా వీరుని యందుగల 
యభిమానముచే చేసిన కల్పసమని నా భావము. సంఘాతమరణము పాలైన 

బొల్చిలివారియెద జానపదులకు పక్షపాతము, ఆ పక్షపాతము పిజయ 

సగరమువారిని స చిత్రించినది. నిజమగు చర్మితము మాత్రము దీనికి 
జర “ఇరువై నాలుగు వేల క బూచే వచ్చేను”. విజయ 

రామరాజు “తన లక్షాతొంభై వేల దళముతో తానే వచ్చేను. ఈ విధముగా 

మొత్తము సైన్యసంఖ్య రెండులక్షల పదునాలుగు వేలై నది. ఇది జానపదుల 
యతిశియోరకి, దిట్టకవి నారాయణకవి విజయరామరాజుగారి బఅసంఖ్య 

§ gs (జ్ ల్ని 

. 

నలువదిపెల కాల్బలము నాలుగువేల తురంగమంబులున్ 

నలువదియేబ దేనుగు అనంతము లైన ళతఘ్నికాచయిం 

బులు నొకవేయి లొట్టియ లపూర్వ విభావిభవంబు డెల్పుచున 

గొలువ పరాసురేని గనుగో జనుడెంచెను రొజలిత్వరన్ ని, 
“కాని అయన వెంట నిజముగా వచ్చిన సేన 10,000 మొ(త్రమే యని 

1. బొబ్బిలికథ, పుట, 12కి, డ్హినెం, 2550 (పాపు, భాండాగారము మడాను, 
2 రంగరాయ చ చర్మితము, 



యాంగ్లేయ చరి(త్రకారుడై గ ఆర్మొ (వ్రాసియున్నాడు. 250 గుజ్జవు రొతులును 
నాలుగు ఫిరంగులును 750 యూరోపియనులతోను విజయరామరాజుగారి 
భటులును సీసాయిలును గలిసిన 11000 స్వదేశీయ పదాతిబలముతో ను బుస్పీగారు 

బొబ్బిలి కోటమీదికి దండు వెడలిరి.”! పదములో వెంకొటలక్ష్మ్యమ్మ్య, పసిపాప 
వెంక[టాపును తీసికొని రాజారం చేరి పాపారాపుతో “కోట విడిచి మీరిక్కడ 

కొచ్చిన తొమ్మిదోనాడూ, కోటమీడికే దళము దెచ్చెను విజయరామరాజు, 

మూశుదినములదాక యుద్ధము జరుగుతు యున్నాది అనగా పాపారాయుడు 

“మూడు దినములనుంచి యుద్ధము జరిగితే, కబురు లేక చేసినాడా రంగారాయుడు' 
అనెను. కాని నిజముగా బొబ్బిలి యుద్దము జరిగిన దొక్కదినమే. ఉదయమున 
నారంభమై సాయంకాల మగువరకు వాల, లర, వృద్ధ మారణముతో నిది 

ముగిసినడి, పదకర్శ పిజయనగరమువారికి చౌన్నిలివారికి (పాతపగలు 

తుమ్ములగుంట యుద్దము” మరియు “జలజపాటి యుద్ధము'ల నాటినుండియు 

నున్నట్లు వర్ణించినాణు. చర త్రమున పీని శెట్టి స్థానము కలదో పరిశోధనీయము. 
శ|తుపులు డొద్చ్బిలిచుట్టు “పెద్దఫిరంగి బండ్రంతయు మొహర్ష్దా 

తిరి, రామలవ్య్యణ థీరోంగితా యు వార్దా కౌత్తిరి యనెను. ఈ తరత 

ఫిరంగులు ఇంతకు పూర్వమే వచ్చినవి. గద్వాల సోమనా[ద్రీ కర్నూలు నవాబు 

నోడించి తన కోటపై నిలుపుకొన్నవి కూడ రామలక్ష్మణ ఫిరంగులే. జంట 

ఫిరంగు లెచ్చట తారసిల్లినను జానపదులు రామలక్ష్మణులని నామకరణ 

మొనర్తురు. ఇది రామలక్యణసౌదర్యము పైనున్న మక్కువ. 

బొబ్బిలి గడ్డపె జన్మించిన మనుజులే కాదు [పాణులన్నియు పొరుషమున 

సాటిలేనివి. కోడిసందెము జరుగునపుడు బొబ్బిలివారు తమకోడితో 

వరా జారాకోడీ డా యని పీరజోధన 

మొసర్బుట (పశంససీయము, శ(తుసై న్యము లెటునుండీ పచ్చునోయని కావలి 

కాయుచున్న తెలగబిడ్డలు మరచి నిధ్రపోవుచుండిరి. ఆప్పుడు, 

'గురపు సందడి విన్నారయ్యా తెల్లా విడ్డాలూ 

పడకయండె దట్టి కట్టిరి తెల్లా బిడ్డాలు,” 

1. సెద్దాపుర సంస్థాన చరిత్రము, పుట, 77, 79. 



న తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యమ్స 

దొబ్చిలివారిని కోట విడిచి పొమ్మనెను. సైన్యములు నడచి యిస్పటికి ఒడ్డాది 

మీదుగా దేవులపల్లి చేరెను, రంగారావు చెలికాని వెంకయ్యను మరల రాయబార 

మంపెను. విజయరామరాజుకు తక్క. తక్కి నవారికి కోటవిడుతు మని౦. థానుడు 

వినడయ్యొను. ఇద గాకను ఒకప్పుడు బొబ్బీలివారు కొందరు పరాసు సైనికులను 

(పొరపాటున) చంపియుండిరట. వీని నన్నింటిని భానుడు బుస్పీకి రంగారావు 

గాం యౌద్రత్యము గర్వముగా కల్పించి చెప్పెను. యుద్దము తప్పదయె్యను, 

జనవరి 24, 1757 నాడొక్క గినమున బొబ్బిలి యుద్దయుస సంఘాతమరణము 

సంభవెంచెను. మహావీరులు మరణించిరి. పరస్పరకలహమున నాం(ధ్రశౌర్యము 

(ఫాంసువారి తుపాకిగుండ్ల కెరయైనది. పదములో నీచార్మితకపిషయములు 

కొంత మార్పులతో కొన్ని యతిశయో క్ర్తులతో (త చరిత్రమును నిర్మంచు 

కొన్నవి. “పూసపాటివారి శై ఫీది లో బొబ్బిలి నాశనమైన పిమ్మట ఏజయ 
గర్వముతో నున్న విజయరామరాజు డేరాలో తాం|డపాపయ్య (ప్రవేశించి 
పోరాడెను, ఆ పోరాటమునం దిరువురును మరణించిరి. "పెద్దాడమళ్లే శము 

మాత్రము రాం[డ్ర పాపయ్య విజయరామరాజును చంపిన తరువాతనే ఆత్మ 

హత్య చేసికొన్నట్లు పర్షీంచెను 1. ఇది జానపదులా వీరుని యందుగల 

యభిమానముచే చేసిన కల్పనమని నా భావము. సంఘాతమరణము పాలైన 

చొల్చిలివారియెడ జానపదులకు పక్షపాతము, ఆ పక్షపాతము విజయ 

నగరమువారిని దోషులుగా చి(త్రించినది, నిజమగు చరీత్రము మొతము దీనికి 
విరుద్దము. పదములో “ఇరువై నాలుగు వేల దళముతో బూచే వచ్చేను”, విజయ 

రామరాజు “తన లక్షొతొంభై వేల దళముతో తానే వచ్చేను. ఈ విధముగా 
మొత్తము సైన్యసంఖ్య రెండులక్షల పదునాలుగు వేలై నది. ఇది జానపదుల 
యతిశయోరక్సి. దిట్టకవి నారాయణకవి విజయరామరాజుగారి బఅసంఖ్య 

నిటుల దెలిపినాడు. 

చ॥ నలువధివేల కాల్బలము నాలుగువేల తురంగమంబులున్ 

నలువదియేబ దేనుగు లనంతములైన శతఘ్నకాచయం 

బులు నొకవేయి లొట్టియ లపూర్వ విభావిభవంబు డెల్పుచున్ 

గొలువ వరాసురేని గనుగో జనుదెంచెను రాజతిత్వరన్ 2, 
“కాని ఆయన వెంట నిజముగా వచ్చిన సేన 10,000 మాత్రమే యని 

1. బొబ్బిలికథ, పుట, 122. డీనెం, 2ర్ర్0 (పా,వు, భాండాగారము, మదాను, 
బి రంగరాయ చరితము, 
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యాంగ్రేయ చరి[త్రకారుడై న ఆర్శ్ర (వాసియున్నాడు. 250 గుజబ్జ్దపు రౌతులును 

నాలుగు ఫిరంగులును 750 యూరోపియనులతోను విజయరామరాజుగారి 

భటులును సిపొయిలును గలిసిన 11000 స్వదేశీయ పదాతిబలముతోను బుస్బీగారు 

బొబ్బిలి కోటమీదికి దండు వెడలిరి.”! పదములో వెంకటలక్ష్యమ్మ, పసిపాప 

వెంకటావును తీసికొని రాజారం చేరి పాపారావుతో “కోట విడిచి మీరిక్కడ 

కొచ్చిన తొమ్మిదోనాడూ, కోటమీడికే దళము దెచ్చెను విజయరామరాజు, 

మయూతుదినములదాక యుద్ధము జరుగుతు యున్నాది అనగా పాపారాయుడు 

“మూడు దినములనుంచి యుద్ధము జరిగితే, కబురు లేక చేసినాడా రంగారాయుడు 

అనెను. కాని నిజముగా బొబ్బిలి యుద్దము జరిగిన దొక్కదినమే. ఉదయమున 

నారంభమై సాయంకాల మగువరకు బాల, స పఏ్ర, వృద్ధ మారణముతో నిడి 

ముగిసినది, పదకర్త పఏజయనగరమువారికి బొబ్బిలివారీకి _పాతపగలు 

“తుమ్ములగుంట యుద్ధము మరియు “జలజపాటి యుద్ధము'ల నాటినుండియ 

నున్నట్లు వర్ణించినాడు, చరి(త్రమున పీని కెట్టి స్థానము కలదో పరిశోధనీయము 

పదకర్త శ్శతుపులు బొబ్బిలిచుట్టు “పెద్దఫిరంగి బండ్లంతయు మొహం 

లెత్తిరి రామలకవ్య్యణ థీరంగితి మొవార్జా లెత్తిరో యనెను. ఈ రామలక్ష్యః 

ఫిరంగులు ఇంతకు పూర్వమే వచ్చినవి, గద్వాల సోమనా[ద్రి కర్నూలు నవాః 

నోడించి తన కోటపై నిలుపుకొన్నవి కూడ రామలక్ష్మణ ఫిరంగులే. జం; 

ఫిరంగు లెచ్చట తారసిల్లినను జానపదులు రామలక్ష్మణులని నామకరః 

మొన ర్హురు. ఇది రామలక్ష్మణసౌదర్యము పైనున్న మక్కువ. 

బొబ్బిలి గడ్డపై జన్మించిన మనుజులే రాదు (పాణులన్నియు పౌరుషము: 

సాటిలేనివి. కోడిసందెము జరుగునపుడు బొబ్బిలివారు తమకోడితో 

“చావం"టెను మీరు! భయపడవద్దు బారాకోడీ దా 

యెన్నాళ్లు (బతికినా చావు సిద్ధము జారాకోడీ దా 

బౌబ్బిలియందున పుట్టినావురా బారాకోడీ దా యని ఫీరబోధ 

'మొనర్చుట (పశంసనీయము. శ్యతుసై న్యము లెటునుండీ వచ్చునోయని కావ 

కాయుచున్న తెలగబిడ్డలు మరచి ని(ద్రపోవుచుండిరి. ఆప్పుడు, 

'గురపు సందడి విన్నారయ్యా తెల్లా బిడ్డాలూ 

వడకయందె దట్టి కట్టిరి తెల్లా బిడ్డాలు,” 

అజాాడాలయుం తపడు తనా ష్తాణనాలవనననస్టతనవా్లానాపానిభినవనే 

1. పెద్దపుర సంస్థాన చరితము. పుట, 77, 70. 



pe తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

నొబ్బిలివారి చాకచక్యము, చురుకుదనము, శౌర్యము అన్నియు ఒక్క చరణములో 

పదించినట్టున్న విచట. 

మల్ల మ్మ దేవి లక్ష్చమ్మను విజయనగరం రాజుచెంతకు రాయబార 

మంపినప్పు డన్నమాటలు కరుకాపూరితములు. “నజయనగరము బొబ్బిలికోటా 

కొవడి కుండాలు, కావడికుండలు తప్పించొద్దు కన్నతం(డ్రి నీవి అని తన 

రాజనీతిని (ప్రదర్శించి 

“నల్లగాజులు నల్ల పూసలు నాకు నిల్సండి 

బొట్టు కాటుకా నిల్పుమయ్య వో విజయరామరాజా 

పసుపుకుంకుమ నిలుపుమయ్య ఓ విజయరామరాజా 

పూసపాటివారిల్లే నాకు పుట్టిల్లనుకొంటీ 

దామర్లవారి సంస్థాన మే మరచిపోయినాను,” 

అని శిలలు గరగించు సోదర పేమను వెల్లడించినను విజయరామరాజు 

కఠినముగా (ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను, 

“బొట్టు కాటుకా నిల్బను నాకు తరముగాదు తల్లి 

ముండ మోనితే మూడువల్లెలే ఇనాము లిస్తాను 

ముండకోక ముందుగ నిత్తు మల్లమ్మ దేవీ దా 

ముందు కూర ముందు యన్నము నీదే నస్నాడు,” 

వంశాంకూరమును కాపాడుకొ నుట కై మల్లమ్మ తన చంటివిడ్డ వెంక(ట్రాయునికి 
కడసారి పాలిచ్చి లక్షమ్మతో మారువేషమున రాజారమునకు సాగనంపు 
గుట్టమా కరుజాపూరితము. పట్టుబడిన పాప వెంక(ట్రావును వెలమబిడ్డ యగునో 

కాదోయని విజయరామరాజు బుస్సీ మున్నగువా రొక పరీకచేసిరి. 

“పండు ఫలాదులు తాకలేదు వెంక(ట్రాయుడు 
a 

దుడ్డు దుగ్గాని తాకలేదయ్య వెంకటాయుడు 
a 

చం|దాయుధము చేతబ'బ్దను వెంక(ట్రాయుడు’ 

వీరరసగర్భితమగు కల్చ్పనమిది, బాలుని పౌరుషము గాంచిన బుస్సీ 
తగురా నాయన తగురా నాయన బొబ్బిలివారికి’ యని బాలుని మెచ్చి * కూర 
'ర్యుడా కుల(ద్రోహి విజయరామరాజ్తా యింతటి వస్తాదు బిడ్డలు బొబ్బిలి 
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దొరలు అని పిల్లవానికి తగు రక్షణము నేర్చరచి సాగనంపుట యాతని 

నిష్క_ళంక(ప్రవ ర్హనమును చాపెడిని, 

యుద్ధమునకు పోవుటకుముందు వెలమదొరలు తమ రాణివాసములను 

క్రడతేర్చుట, గర్భిణులు తామే పొడుచుకొని చచ్చుట్క గర్భస్థపిండముల 
సెతము బొబ్బిలివారి శత్రువుల చేజిక్క.కుండునట్లుగా చంపుకొనుట్క వారి 

పౌరుషమునకు, వారి యభిమౌనమునకును పరాకాష్ట యనుకొనవచ్చును. 
బొబ్బిలివారి యుద్ధము సహజముగా, అత్యద్భుతముగా వర్ణింపబడినది. వీరు 

లందరును (నల్లమందు) తుపాకిగుండ్ర కెరయైరి. ' నిర్వ(క్రపరా[క్రముడు 

మానధనుడు, వీరము మూర్తీభవించిన రంగారాయుడు రణరంగమందు 

పడిపోయి యుండగా శ్యతువులు భయపడుచు భయపడుచు చూడవచ్చిరి. ఆ 

పీరమూ ర్శి కతగా(తుడై పూచిన మోదుగువలెనుండగా జానపదు లిట్లు వర్ణించిరి 

“ఈ్మజతోను కదలించినారు రం గారాయుజ్జి 

బొందిలోన జీవముబేక తానే యున్నాడు 

దగ్గరైన యప్పుడు వచ్చె (ప్రాంచి దొరగారు 
అడ్డము పొడుగు చక్కదనమును కన్నుల చూచేను 

వీపునందు వింజామరలే రంగారాయునికి 

బొడ్డునందు చింతామణి రంగారాయునికి,”” గొప్పవారిని వర్ణంచు 

నప్పుడు జానపదకవులు వీపున వింజామరలు బొడ్డున చింతామణి చేర్చెదరు, 

ఇది సాధారణమే కాని జానపద కవి కింకను తృప్తి కలుగక ఐ సాహిత్య 

మందును ఏ శిష్ణుడును చెప్పనటువంటి మాట నొకటి చెప్పి రంగాయుని వీర 
మూర్తిని మన కన్నులకు గట్టునటుల జేసెను. 

“ముంజేతిశీ తనమున్నాదీ రొంగారాయనితిి ఆనాడు పొౌరుషచిహ్నము 

మీసము, మీసముల వర్ణనము సాం(పదాయికముగా నొకతీరుగా నితఃపూర్వ 

ముండెడిది. పెద్ద మీసములనియో, వడీవేసి నిమ్మకాయలు నిలుపజాలు 

నంతటివి యనియో వర్ణించెడువారు, ఈ పద్ధతిని విడిచి జానపదకవి యిచ్చట 

ముంజేతికి మీసమున్నట్లుగా వర్ణించుట ఆత్యపూర్వము. (కత్సిప-బ్బడు) చేతికి 

" మీసముండుట రంగారావు (ప్రతాపపు వేడికిని ఆతని క త్తి వాడికిని రూపకల్పనము. 

రంగారాయుని బాహుబలము, శౌర్యము, (పతాసము ఇంత చిన్నమాట స్ఫురింప 

జేయునట్లుగా నెన్ని కావ్యములు (వౌసినను స్ఫురించవు. పవీరమున కిది 



షై తెలుగు జాసిఎద గేయ సాహిత్యము 

ంకోటి. దీని తరువాత నింకే విషయము లెత్తినను నీరసములని యెంచి 

విషయ మింతటితో విరమింతును. 

పాంతీయముగా బహుళ(ప్రచార మందినను ఆం(ధ్రదేశ మంతటను 

కను పరిచితము కానట్టి చారి(త్రకగాధ “వెద్దాపుళ్పు తోజీవందాముల వొది" 
"ఎవరో తెలియదు కొని దీనిలో మధ్య మధ్యన వచనము గూర్చి 

స్కరించినవారు సుప్రసిద్ద జొనపదవాజ్యయోద్దారకులు శ్రీ నేదునూం 

గాధరంగాద. 1948 లో దీనిని కొండపల్లివారు (ప్రకటించిరి. ఇది ఆన 
(దణము కాకపోవుటచే (ప్రతులు లభించుటలేదు. తెలుగుడారి శౌర్య (ప్రీతికి 

$ పందెములు వినోదచిహ్నములు. పల్నాటియుద్ధమున, బౌచ్చిరి యుద్రమున 
లు రేపిన కారణములందు కోళ్ల పందెములుకూడ చేర్చియుంటిమి. ఈ పాటలో 

నిషయము (ప్రాధాన్యము వహించుటచే పాటకా పేరే వచ్చినట్టున్నది. 
త్రకముగా బొబ్బిలియుద్ధము తరువాత జరిగిన దీకథ, విజయనగరం 

సపాటి ఆనందగజపతి మహారాజులుంగారికిని 'పెద్దాపురపు వత్సవాయ 

'శ్రజగపతి రాజులుంగారికిని జరిగిన పోరాటమిది, ఇద్దరికిని అన్నదమ్ముల 
స లున్నవి, 

బొబ్బిలి యుద్ధమున వచ్చిన విజయనగరపు రాజు, విజయరామరాజుగాలే 
దండ్రులు లేని తిమ్మజగసతిని తమ యన్నకుమారుడై న ఆనందరాజు 
తోకూడ పెంచి పెద్ద చేసిరి, ఈ యిరువురు రాజకుమారులకు చిన్నప్పటి 
'డి వైర మేర్చడెను. విద్యయందేమి వినోదమందేమి ఒకరి నొకరు 
'చవలెనని (ప్రయత్నించుచుండిరి. తుదకు కోడిపందెములందు సైతము, 
$నచ్లై రి. ఒకప్పు డానందరాజు కోడి యోడిపోయెను, తిమ్మ జగపతి 
$ గెలిచెను. ఆనందరాజు చిరునవ్వుతో సరిహాసవచనముఆ "పెంపుడు 
కియే గెలిచినిదని జగపతిరాజును గేలిచేసెనట. విజయరామరాజుగారే 
ీమ్మజగపతికి 16 ఏండ్రప్రాయమున తమ (ప్రధానామాత్యులైన బుక్లా 
న్నగారితో మం|తాలోచనము చేసి క. శ. 1749 వ సంవత్సరమున 
[పురమున పట్టాభిషికులం జేసిరి. బొబ్బిలియుద్దమున విజయరామరాజుగారికి 
“యముగా జగపతి స్రైన్యములుకూడ వచ్చెను. ఈ జగపతి రాజ్యకాలము 
(9 నుండి 1758 వరకు. ఈయన' భార్య దంతులూరి రామరాజు కూతురైన 



పాలించు జాఫరలీకి [ప్రక్క బల్లై మైనట్లు రామవిలాసమున కలదు, 

గీ; వత్సవయ జగపతి మహావసుమతీశ 

విజయధాటీ సమాటీక విజిత విముఖ 

జాఫరలిథాన మానసస్తంభన (ప్ర 

_గల్భరూఢ భయావేశళ గాఢతమమ్ము 

చ॥ పదములు కీర్తనల్ రుచిర పద్య శతంబులు రాగమాలికా 

మృదుపద దండకంబులు సమిద్ధగతి (నచియించి కామిత 

(పదునకు భద్ర శ్రైలవిభుభర్తకు కానుకగా నొసంగె నే 

(తిదళులు మెచ్చ దా జగపతి (పభుచం(దుడు భక్తి పెంపునకా! 

అని ఈతని ఆస్థానకవి వర్షంచిను, 

ఇక పదమందున్న కోడిపందెములు, తరువాత జరగిన యుద్ధములు 

మున్నగునవి విచారింతము, పైన పేర్కొన్న ఈ కోడిపందెములు జగపతి 

పెద్దాపురపాలకుడ్డె యుండగా ఆనందరాజు విజయనగర యువరాజుగా నున్నపుడు 

జరిగినవి. ఇది బొబ్బిలి యుద్ధమునకు పూర్వమే జరిగిన సంఘటనము. 

యుద్ధము మా(త్రము బొబ్బిలి యుద్ధము తరువాత అనగా ఏజయరామరాజు 

చనిపోయి అనందగజపతి రాజై నతరువాత జరిగినది. 

“విజయనగరము యేలెటివారు ఆనందనుహారాజూ 

చారుకమానులో తళ్లు దీర్చిరి ఆనంద మహారాజూ?” 

అని యారంభమైనది. (ఇది పొరపాటు, ఆనందరాజు యువరాజే కాని (ప్రభువు 

మా(త్రము కొదు.) ఈ యానందరాజు కొలువులో చింతలపాటి శివరామరాజు, 

కటకం వెంక టకృష్ణంరాజు, జంపన బుచ్చిసుబ్బరాజు, సాలూరి సన్యాసిరాజు, 

సాగి అప్పలరాజు, భూపతి వెంకటరాజు మున్నగువారుండిరి. ఆనందరాజుకు కోడి 

పందెములన్న మక్కువ. ఆతని కోడీ విడికోడి, రాజుల కోడికి అలంకరణము 

గూడ అదే పద్ధతిలో నుండుట గమనింపదగిన విషయము. 

“అందెల సరసను బంగారంపు గొలును లుంచిసారు 

వటెడ (డు?)జుట్టుకు బంగారంవు జూలే కటారు 
టి లు ట్ 

1 ఏనుగు లక్ష్మణకని రామవిలాసము,” 



౨౬౮ తెలుగు జానవద గేయసాహిత్యము 

ముక్కుకు ఆయినా మూడువేలది బులాకు పెట్టారు 

సింహతలాటం కడియముంచిరీ విడీకోడికండి 

'మెడలోపలను పదివేలాది వజప్పు పేరుంది” ఇప్పటికే యీ “విడీకోడి” 

ఎన్నియో పందెముల గెలిచినది. పెద్దాపుర జగపతి చెంతనున్న కోడి “పూల 

కోడి.” “విడీకన్నా వై చెయ్యండీ పూలకోడి పుంజు". ఆనందరాజానకి విషయము 

తెలిసి జగపతిని పందెమునకు పిలిపించవలెనని గుండాలప్పన్నతో, 

“మిమ్ములబెంచిన పినతల్పయినా చం[ద్రమ్మ దేవి 

మిమ్ముల జూడ తల్లి గారికి (భాంతి కలిగినాది 

అన్నమయిన భుజించకాను ఆతురపడుతూంది 

తాంబూలము లేయకుండానూ తలకట్టున్నాది 

మీమీ దైతే తలపుబెట్టుకు సగమైయున్నాది యని (వాయించి 

“వచ్చే రాజా వూరికి రాకు జగపతి మహరాజా 

దాపున వున్నా పూలకోడిని చేతబట్టుకొని” రమ్మని వార నంపెను, 

లేనిచో వినాశము తప్పదని హెచ్చరించెను, చల్లారాజన్న వార్హాహరు డయ్యెను. 
(బొబ్బిలియుద్దమున విజయరామరాజు సేవకుడు చల్లారామన్న, వీరీరువురి కెట్టి 

సంబంధమున్నదో 1) పెద్దాపుర జగపతి కొలువునందు చింతలపాటి సింహో।ది 

రాజూ ఉప్పులపాటి జోగిరాజు, దాట్ల తిరుపతిరాజు, దంతులూరి శివరామరాజు, 

నల్లపరాజు నారాయణరాజు, కాకర్లపూడి పద్మరాజు, వెదురుపాక రామరాజు, 
తామరసల్లి జగన్నాథరాజు, పాశర్ణ పూడి బుచ్చిరాజు, పత్తిపాటి పాపయరాజు, 

మున్నగువా రుండిరి. జగపతి పొక్టేళ్ల ను, డేగలను, పోట్లాడగల తీరుతీరుల 

పక్షులను సిద్ధము జేయించి పూలకోడి నిట్లు సింగారించెను. 

పాతికవరా ల్బంగరుగొలుసు కాలికి పెట్టారు 
అర్లకు అయినా బంగారపు రేకులు పొదిగారు 

జోడురెక్క లకు బంగారంపు సీరానించారు 

ముక్కునకు మూడువేలది బూలాకు పెట్టారు 
పట్టెడు జుట్టుకు బంగారంపు జూలే కట్టారు 
మేలిమి అయినా పికిలి కుచ్చులా బిరుదులు కట్టారు 
వ్యజాల మొహరీలవి ఆయినా పేద్ద వేసినారు” 

జగపతి విజయనగరమునకు సిద్ధమై తన కుమారుడగు తిమ్మరాజుకు వివాహ 
మొనర్చి పట్టము గప్టెను. “అదృష్టము౦ పే వారంనాటికి కోట చేరుతాను 



చార్మితక గేయములు Sue 

ఖజానకాడ భ|ద్రమండి ఓ జగ్గరాజుతాతి అని బయలుదేరెను, (చరి(త్రమందీ 
విషయము లేదు. అప్పటికి తిమ్మరాజు చంటిపాప. అతనికి పట్టము కట్టుట 
యసంభవము. ఐనను తన కేమైన కీడు సంభవించునని జగపతిరా జటులచేసి 

యుండెనేమో 1) జగపతి విజయనగరము చేరిన తరువాత ఇరువురన్నదమ్ములకు 
పొన్లేళ పందెములు, గుట్టపు పందెములు, డేగల పందెములు, కోళ్ళ పందెములు 
జరిగినవి. కాని యన్నింటను పెద్దాపుర జగపతికే విజయము లభించను, 

అప్పుడు “కోసం వచ్చి ఆనందరాజు కోటకేగినారు', ఆనందరాజు “మాయలు 

పన్ని జగపతిరాజును మరణం చెయ్యాలి” యని సంకల్పించిను. వంటలుచేసెడి 

సపేరిభొట్టకో జగపతికి విష ప్రయోగము చేయించనుండగా “(బ్రాహ్మణ రూపము 

తోనూ రంగడు ఎదురుగ వచ్చాడూ, భూమిమీదికి పడగొట్టాడు పేరిభొట్ర 
నండీ. అది విఫలమైన రొంగసాని (దాసి)కో “రసకర్న్పూరం అరఖులురాచి ఆకు 

లన్నకిమ్మీ యనెను. గనేరు సాహెబును వేటకుపోవు (త్రోవలందుంచి అన్న 
గారిని తుపాకితో కాల్చి చంపుమనెను, పేరిభట్ల తమ్ముడు కొండుభట్లు 
చం(ద్రమ్మ (విజయరామరాజు భార్య )గారికీవిషయము తెలుపగా నామె 

చల్లారాజన్న సహాయముతో జగపతి ఆరా(త్రియే సెద్దాపురము చేరునటు 
లేర్చాటులు రహస్యముగా చేయించెను. జగపతి ఆరా(త్రి రహస్యముగా మేఘ 

రంజి నెక్కి. అంచె గుజ్జముల పై దాటిపోయెను, ఆనందరాజుమనుష్యు లాతని 

చంప (ప్రయత్నించిరి కాని వారకి చిక్కక జగపతి పెద్దాపురము చేరుకొనెను. 

కీడు శంకించి పట్టపురాణి సీతమ్మగారు సహాయార్హమై పిఠాపురము నీలాద్రి 
రావుగారకి లేఖ నంపినది. నీలా(దిరావుగారా రాషత్రియే వచ్చి జరిగిన విషయము 

తెలిసికొని ఒకరికొకరు సహాయమనుకొని తిరిగిపోలురి. ఒకప్పుడు 

జమాబందిశై వచ్చిన కళింగరాజు (నవాబు) వఏీరినిరువురిని ( గజపతిని 

జగపతిని) కలహించవలదని మందలించెను. ఇంతలో బొబ్బిలియుద్ధము 

సంభవించి తాం(డ్రపాపయ్య చేతిలో విజయరామరాజు చెల్లిపోయెను. ఆనంద 

గజపతి రాజయ్యెను.((ఫెంచివారితో విజయనగరమువార మైత్రి బెడిసిపోయినది) 

“తన పినత౦(డ్రితో బుస్పీగారు చేసిన ఏర్పాటు లాయనకు సంతృ ప్రికరముగ 
నుండక పోవుటచేత ఆనందరాజుగారు (ఫెంచివారిని దేశమునుండి వెడలగొట్టి 

వారికి బదులుగా నాంగ్రేయలను రప్పించవలెనని యోచించి కలక త్తాలోను 

చెన్నపట్టణములోను నున్న ఇంగ్రీషువారిని ఆహ్వానించెను. 1758 లో 

(ఫెంచివారికి ఆంగ్లేయులకు యుద్ధమె ఉత్తరసర్కారు లాంగ్రేయలకు 



నం తెలుగు జానవద గేయసాహిత్యవ 

లభించను.'! ఆనందగజపతి చం|దమ్మగారి సెలవపంది విజయరానురాజుగా 

యస్టినిమజ్జనమునశై కోటిపల్లి కేత్రము చేరి యట కర్కలాచరించి జగపతి 
కు(ట్రబిన్ని వార్తనం పెను. 

“విజయనగరము యేలుఐబడికినీ సంతతి లేదండీ 

తిమ్మరాజును యిప్పిస్సీరో కోట గట్టుతాను 

పుతధిక పెట్టి మాకు వంశదు నిల్పండీ 

పాతవైరములు తల పెట్టకుమీ ఓ అన్నయురాజా 

తిమ్మరాజును జూడవలెనని తలపు బుట్టి నాది 

జగపతి నిజమనుకొని బాలుడగు తిమ్మరాజు నంసపెను, కాని (కూరుడగు 

ఆనందరాజు “ఏడుగడియలు ఎండలలోను కొడుకు నుంచినాతు, తిమ్మరాజుకో 

వళ్ళంకాను పొక్కులు పొక్కింది”, జగపతికూడ ఆనందరాజును చూడ 

బోయెను కాని ఆనందరాజు “బార్లు కట్టి కొట్టండని పైరు చేసినారు. జగపతి 

తప్పించుకొని కోట చేరుకొని ఆనందగజపతి చెంత చిక్కుబడి పోయిన 

తనయునిక్రై విలపించెను, భార్య సీతమ్మ 

“బిడ్డలు లేని ఇల్లే మిటికి వత్సవాయి రాజా 

తీమ్మరాజును తీసుకవన్తే భోజన మవుతుంది 

లేకంచే వజం తిని తనువే విడవాలి యనగా అటుబేయని 

(పామాణ్యములూ చేసి రాజు తిరిగి వెళ లేదు 

గుర్రాన్నమ్లీ జగపతిరాజు తంబుర గొన్నాడు” 
అడ్డే 

ఆతడు విరక్తితో అడవులలోబడి భద్రాచలము చేరి రామభక్షుడై రాలము గడపు 
చుండెను, ఇక నీ సంఘటనము నింకొక(గంథ మిట్లు చెప్పుచున్నది. 

'గజపతిరాజుగారు పెద్దాపుర మార్గమున రాజమహేం(ద్రవరము పోవుచు 
నల్లచెరువు (గ్రామము దగ్గర దండు విడిసి జగపతిరాజుగారిని వంచించు 
కృ (తి మోద్దేశ్యముతో పెద్దమనుష్యులద్వారా తమ్మక్క-మారు కలిసికొన 
రావలసినదని నమ్మకముగా నాయనకు కబురు పంపించెను. జగపతిరాజుగారు 
గౌరవపరివారముతో పాలకిపై (ప్రయాణమై యెజ్జ్ఞచెరువును సమీపించిరి* 
గజపతి వారిపై యొక్కుమ్మడి ఫిరంగులు (పేల్చించెను. వత్సవాయిరాజు 

PF 

1. పెద్దావుర సంస్థాన చరితము 



చార్మితక గేయములు ౨౭౧ 

లనందరాజుగాం కాపట్యమును తెలిసికొని యెకాయెకిని యొక గుర్రమెక్కి. 

తమకోటరో చేసుకొని. రాజుగారిని (ఆనందగజసతిని) నిగ్రహించుట. కష్ట 

మనియు, కావున మరణమే (శేయమనియు నగర్లలో తుపాకిమందు సరెపించి 
త్రీలితోడ చిచ్చంటించుకొని మృతినొందుటకు సిద్ధపడియుండిరీ. అప్పుడు 

గజపతిరాజుగారు వచ్చి మీద చనిపోవలసినంత యగత్యమేమియు లేదనియు, 
మీ కొ:హారులై న తిమ్మరాజుగాంని, రాష్టీమును తమ కప్పగింతచసి మీయిష్టము 

వచ్చిన యేస్టలమునకైన పోవలసినదనియు జగపతిరాజుగా౦తో చెప్పిరి'! 

జగపతిరా జటులే చేసను. పిదప ఆసందరాజు జగపతి భార్యాపుకు9లను తమ 

“మూమాని” లోనుంచి పెద్దాపురపు కోటలో ఠాణా వేయించి తమ యుద్యోగుల 

నిల్చిరి. ఇట్లు పెద్దాపురము కొంతకాలము గజపతుల యదీనమందుండెను. 

పదకర్శ పె చారిితక విషయములను కొలది మాట్బలతో ఇంతవరకు 

జరిగిన కథలో వర్తించినాడు, ఆ తరువత పదకర్శ జగపతి భ(ద్రాచలమున 

రామభ క్తుడై మారువేసమున నుండగా “వాసి చూసినా వయసు మారినా వన్నె 

జెడనులేదూ”. భ్యద్రగింకిపోయిన అప్పారావు అశ్వారావు గారలు (వెలమరాజాులు ) 

జగపతిని గుర్తించి “మాణిక్యం మసిపాతను గడితే మకిలీ హాప్టీని యని 
తానాషా పంపించిన పొగరుబోతు గుజ్జము నెక్కించి (ఇది చారిత్రకముగా 

నసంబద్దము, తానీషా కౌలమురాదిడి ) గజపతితో యుద్దముచేయ పురికొల్సి 

రాము సాయమొన రుమని సిద్ధమైరి. మన్నెపు సైన్యములతో శ్రీరామగిరికొండ, 
దేవీ పట్నం, పుదుషో త్తమ పట్నం, బొంతికొండ, యేలేశ్వరం, జగ్గంపేట, 

మీదుగా జగన్నాథపురం చేయకొనిర్కి ఆనందరాజు కీవ్నార్హ దెలిసి సనైన్యముగా 

కాకినాడ చేరుకొనెను. జగపతికి ఒలందులు, గజపతికి (ఫెంచివాటి బాసటగా 

నిలిచిరి యుద్దములో జగపతి సైన్యము లోడిపోయెను, “జగపతిరాజును 
గుళ్ళ ఫె రుతో తమ్ముడు గూల్చాడు”, గాయపడిన జగపతి 'చావబోతు కొడుకును 
జూచి సంతోషించాడు, తమ్ముడి మీది కత్తలచేత మోము (దిప్పినారు, మొలను 
వున్నా కై జరుతోను (పాణం వదిలారు, జగపతిరాజుకు ఉత్తర [క్రియలు వారు 

చా 

చేసినారు". ఈ విషయములు “పెద్దాపుర సంస్థాన చరిత్రముిన నిట్లున్నవి, 

“గోదావరి దాటి పశ్చిమముగా నేగి జగపతిరాజు కంభము మెట్టుకు బోయి 

1, పెద్దాపుర సంస్థాన చర్మిత్రమ్ము 



౨౭౪ తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యము 

అన్నమౌటలు. 

దండూ దండిగ తెచ్చి దారులన్నియు కాచి 

తప్పక ప చేస డంట 
చలా 

వాడు బొంబూల దాదేస్తడంట 

వాడు గురిపెట్టి గుండ్లే సడంట 

అయ్యో దండ్లూ గుండ్లు వాడి తాత వనుపన్నాడు అల్లూరి (శీరామరాజ' 
(af) య (ag) 

తనపైన ఎ.త్తివచ్చిన (ప్రభుత్వ సై న్యములోనుండి సీకారామరాజుగారు నల్ల వారిని 

చంపక తెల్ల వారినే గురిపెట్టి చంపువాడట. 

“నూరుమంది నల్లవారిలో దొరలున్న ఏరించి చంపించినాపు 

నల్లవారిని చంసనన్నావు, తెల్లవారిని విడుపనన్నావు 

సీదు దేశాభిమానంబు దేదీష్యమానంబు అల్లూరి (శ్రీరామరాజి 

మరియొక అసంపూర్ణ చరణము, 

“రవి యస్తమించని రాజ్యాన్ని శ్రీరామ రాజేమి చేస్తానన్నాడు” 

మహాత్ముని శాంతిసమర్ ఏిధానము రాజుగార్ట్లు విమర్శించిరట. 

గాంధీతత్వ మెల్ల గాజులు గలవారి మోజు నందుచునుందె రాజ 

వారికి రాట్నంబె రాజ్యంబు రాజ, వారు తన్నారు డిట్లారు రాజ 
లు 

ఈ తత్వాన దాస్యంబు తరలూటెన్నదొ రాజ, అల్లూరి (శీరామరాజ' 

సీతారామరాజు మరణవార్తను (ప్రజలు చాలాకాలము నమ్మలేకుండిఓ. 

“పకటన మొకతీరు (ప్రజల ధోరణి వేరు 

నిజము తెలియగ లేదు దారి, 

సీదు మరణ వార ను నమ్మ రెరి........... 
వాణీ న! 

ఈగేయము సంపూర్ణముగా సేకరింపదగియున్నది. సీతారామరాజుగారికి 
అత్యంతసమీపకాలములో వెలసినదగుటచే ఇది బుట్టికథక స్నను _ప్రామాణికమై 

జానపదగేయలక్షణములతో ఏరము మొక్క_ మొలచినట్లున్న ది. కలియుగార్జున 

యం. కృష్ణారావుగారు రచించిన “అల్లూరి సీకారామరాజు" (కొండపల్లి వీర 

వెంకయ్య అండ్ సన్సు.రాజమం(డ్రి ఏడవకూర్చు 1940)లో పై పాటను 

బోలిన మరియొకపాట కలదు, రాజుగారి చరీత్రమును, అప్పటి పష్మతికల 



క గేయములు ౨౭౫ 

నములు రాళ్ళపల్లి కాశన్న, యన్ముల బాపన్న దొరల వాజూశ్రలములు 

ఎచి (ప్రకటించిన కృష్ణారావుగారు జానపదులలో (ప్రచారమందున్న 
మను విని అదే వరుసలో వాముకూడ (వాసియుందురు. 

ఇంతవరకు బహుళ (పచారమందున్న కొన్ని చారిత్రక వీరగేయముల 
) (వాసితిని. ఇవి కేవలము మచ్చుకుగా చి(త్రింసబడినవి. ఇంకను చారి(త్రక 

మలెన్నియో మిగిలిపోయినవి. వానిగూర్చి (వాయుట పొనగదు. 

ణము వీరపదములకు పుట్టిల్లు. పిచ్చుకుంట్టు, జంగములు, శారదకాం[।డు 

కముల బాడుచు పొట్రవోసికొందుదు. గొద్నాంల సోయనాాద్, భంతోరమ్ము, 

వోరెణ్డి,మియాసాబు, వర్శతాలముల్లా రెడ్డీ రావారామేళ్ళంరరొవు వంటి పూర్వ 

కకగేయములు తెలంగాణమున బహుళపచారము గాంచినవి. సర్వాయి 

కథ నిదివరకే చర్చించి యుంటిని. హైదరాబాదు స్వాతం(త్యసమరమున 

లుగా; సంఘములుగా 'సాయుధులుగా పోరాడి నిరంకుశ (ప్రభుత్వము 

| తమ (ప్రాణము లొడ్డిన మొన్నటి సాతం(త్యవీరుల గాధలు సము(ద 

గములట్లంతటను వ్యాపించుచున్నవి. వానికింకను సార్వజనీనత కలిగిన 

త్ర పూర్వచారి(త్రక గేయములవలె వింతవింత మార్పుల నందుననుటలో 

నుము లేదు. గద్వాల సోమనా[ది కథ నిదివరకే |ప్రకటించియున్నాను1. 

'ందరి చాంతకవిషయములు మొట్టమొదట (ప్రకటించినవారు కీ. శే, 
ర్ం (ప్రతాపరెడ్డిగారనీ, వివరముల కై నేను (ప్రకటించినకథ చూడనగును, 

తము నేను సేకరించిన మరయొక చారిత్రక గేయమును దాని చరిత్రమును 
దును. ఇది 'నదాళిభరెడ్డ్ రడి రెడ్డిగారి దర్శకత్యమున నస 

ఏందలి చం(త [(తవ్వితిని. “తెలుగు వీరుడను పేరుతో దీనిని చారిత?క 
ా 1958లో (ప్రకటించితిని. పదమం దొండురెండు పేరులు తప్ప 

న దంతయు పుక్కిటి పురాణమే, పదము పొడుచు తిరిగెడివారు తమకు 

వి కొన్ని, ఇతర పదములనుండి కొన్ని, సంఘటన లిందులో చేర్చి 

ఎది. చరి(త తక్కువగా కల్పన లెక్కువగా నున్న యాకథయందలి 

శక విషయములను, నినలైన చరిత్రను తెలిసికొనుట చాల కష్టమైనది, 

౨ చెప్పెడువా రొకతీరుకథ చెప్పుచుండ వచనములుగా చెప్పుకొను 

1, వాల సాహిత్యమాల-8. _హెదరాబాదు విద్యాశాఖవారిచే (వచురితము. 

2.  రెడిరాణి సంచిక మరియు హోంద దరంనీరులు 



కు తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

వారిలో నీకథ ఇంకొక తీరుగానున్నది. గేయములో నున్న కథకన్న వచన 

రూపకముగా విన్న కథయే చరిత్రకు దగ్గరగా నున్నది. గేయకథ, వచనకథ, 

మరియు చరి[త్రములందున్న కథ మూడింటిని జోడించి నేను “తెలుగుపిరుడుగా 

రచించితిని. మొదట గేయమందలి కథను క్లుప్తముగా నభివర్షంచి తరువాత 

చారిత్రక విషయములను విన్నవింతును, గయారంభమున సదాశీవరెడ్డి నిట్లు 

వర్ణించినాడు, 

రాజా ఓరాజా రజాభోగతిగలిగి తందానతాన (ఇది వంతపాట) 

మనది యా దేశంబు 92 

మనది ఏది భూమి 9 

పట్నానికి పడమటిదిక్కు a (హైదరాబాదు 

రగా రంగంపేట i 

వీదరు తాలూకా క 

అందోళి జోగిపేట 3» 

సతాళివనం పేట 

ఏలెవాడు రాజు య 

రెడ్డి వుదిమా రెడ్డి 3 

వుదిమరెడ్డి భార్య 
తల్లి శివరంగమ్మ 

శివరంగమ్మ కన్నకొడుకు వ్ల 

ఢాల్ బహాద్దురు శివా రెడ్డి oe (సదాశివరెడ్డి 

వెంక కేళ్వర్ల వరముచేత 
కలిగినవాడు శివారెడ్డి 

అయిదు రేఖలు గల్లవాడు 

పట్నములో భేషైనవాడు 
రాజా భోగతిగలిగి 

హైదరాబాదులో బాదుషా నవ్వాబుసాబు అతని భార్య అమ్మ బేగముసాని. 

ఏరికిద్దరు కుమారులు. పెద్దవాడు హల్లీజా, రెండవవాడు పల్వటజంగు, 

పల్వరుజంగు పెండ్రికె నవ్వాబు ఆరె (మహారాష్ట్ర) గుండేభాయికడ మూడు 

లక్షలపైక మప్పుగా గొనెను, పెండ్రియైన ఆరునెలలకు తిరిగి యిత్తుననెను. 

సెంగ్లియైన ఆరునెలలకు నవాబు పైకము (పోగుచేసి యుంచను. ఇంతలో 

“ఆదివారము దినమునాడు, ఉతృరాన ఉరుము ఉరిమెను, దక్షిణాన మెరుపు 



బారిత్రక గేయములు ౨దీతీ 

మెం నెను, పిడుగువచ్చి ఖజానమీద, కొట్టిడిమీద దుమికినాది, దుడ్జెల్ల హతమై 

పోయెను. నవాబు చింతాసొగరమున మునిగెను. సిద్ది యబ్దులాయను నవాబు 

సీవకు డొకయుపాయము బన్నెను. అతడు నవాబుతో “హైదరాబాదు నాకు 

సెలవు ఇవ్వుము, నీ దుడ్డు వసూలు చేస్తాిననెను. నవ్వాబనుజ్ఞ నొసగినంత 

నగరమునకు బయటికి రాకపోక లరికట్టించి రూపాయికి “ఒక్క శేరు జొన్న 

లేసినాడు, అద్దశేరు బియ్య మేసినాడు*. ఈ విధముగా నాతడు ధనము (ప్రోగు 

చేయుచుండెను. (పజలు కూటికి మలమల మాడి చచ్చుచు హల్లీజా దగ్గర మొర 

పెట్టుకొనిరి, అతడు తండ్రితో మాటాడి ధర లెప్పటియట్ల చేసెను, సిద్దికి 

హల్లీజాపై కోపము కలిగెను. అతడు నవాబుతో “ఇట్లయిన ధనము (_పోగుజేయ 

లేనని ఊరకొనెను. అప్పుల బాధయున్న నవాబు సిద్దీ వాని యిష్టమే చెల్లించెను, 

దానికై హల్టీజాను కారాగారమం దుంచవలసివచ్చెను. హల్లీజా చెరలో 

(మగ్గుచుండెను. అతని తల్లి పుత్ర(ేమచే దుఃఖించి అతని చెర విడిపింప 

నుపాయ దూలోచించెను, తన కుమారుని సహపాఠియగు సతాశివనం పేటలో 

నున్న శివరంగమ్మ కొడుకు సదాశివరెడ్డియే తగునని నిశ్చయించుకొని 

ఆతనికి జాబు (వాసెను. హర్క్మారులు వచ్చుసరికి సదాశివరెడ్డి అందోల్ కోటలో 

ఐదుగురు భార్యలతో పు(త్రోత్సవము (నరసింహారెడ్డి) జరుపుకొనుచుండెను, 

ఉత్తరము చూచి రెడ్డి మాలమళ్హెల పాపన్న, తెలుగు బడపల చెన్నయ్య, 

తెలుగు బుజ్జన్న, ఎల్జిగొల్ల సూరతుకాడు బావమరిది రుక్యారెడ్డి మున్నగు 

వారితో నాలోచించి హల్లీజాను విడిపింప నిశ్చయించుకొని “పిడుగు తాపిన కత్తి 

పట్టిన డు”. పై యైదుగురు భటులతో నాతడు మెతుకు (మెదకు) వచ్చెను. 

అక్కడ తన అవ్య (అమ్మమ్మ) శంకరమ్మ గలదు. ఆమెగారికీ వర్తమాన 

మెరిగించి యనుజ్ఞనొంది హైదరాబాదు చేరుకొనెను. హల్లీజా యున్న కారా 

గారమునకు పోయెను. అచట “పారామీద పారలు కమ్మినావి, పిడుగు తాపిన కత్తి 

గుంజినాడు, చెక్టులు ముక్కులు తుండపడ నరికినాడు,ఆందరిని సాప్పగ గొంతు 

గోసినాడుి. హల్లీడాను చెర విడిపించి రెడ్డి రంగంపేట కోటకు తెచ్చెను, 

హైదరాబాదులో ఒకనాటి రాత్రి సిద్దీవాడు తన నూరుగురు కొడుకలను 
బిలిచి బందీలో నున్న హల్లీజాను చంపు డనెను, వారు రాత్రి పోయి చూడగా 

యునరాజు పారిపోయినట్లు తెలిసెను. ఇది తెలిసిన సిద్దీవాడు, 



ఇబ [=] 

తరత తెలుగు జానపద గేయ సాహీత్యము 

'పటవట పండ్లు కొరికినాడు 

ఎద్దు ముడు పొడిచె కాపుకొడుకు 

ఏటి మడులు దున్నె కాపుకొడుకు 
నాకు సమము రాబోయినాడు 

శివా రెడ్డిని పట్టి కొబ్టదను 

రెండు రెక్క_లు బిగించి కొ స్టైద 

వీదరు తాలూకా అతనిదయ్య 

నూరుమంది కొడుకులు నేను 

వీదరు తాలూకా ఏలెదము” 

అని రెడ్డిపై కోపించెను. ఈ యుద్దేశముతోడనే సిద్దీ తన కుమారులతో 
సాయుధుజ్లి కోవూరకి మౌలాలీ ఉరుసు సాకుగా పోయెను, రుక్మారెడ్డి ఇది 

కనిపెట్టి నదాశివరెడ్డితో చెప్పెను, రెడ్డి సపరివారముగా బీదరు మార్గమున 
గోనపల్లి (గ్రామమున అచటి వేలు నాగిరెడ్డి సాయముతో కొమ్మురావుల 

చెరువు అలుగుబండలలో సిద్దీక్షై పొంచియుండెను. సిద్దీ తన కుమారులతో 
వీదరు కోట పట్టుకొనుటశకై గోనపల్లి చేరవచ్చి నగారా (మోగించెను, రెడ్డి 
తుపాకిగుండ్లు కురిపించి వాని కొడుకుల నందరిని చంపెను. సిద్దీ అబ్దుల్ ఖభాదరు 
పారపోవ నుద్యుక్తుడయ్యెను. రెడ్డి యడ్డముగా తిరిగి వాని నెదుర్కొంని పాల్కి 

బోయల చంపెను, సిద్దీ మహామాం(త్రికుడు. అతడు, 

“బిడికెడంత మన్ను పట్టినాడు 

పటపట మంతిరించినాడు 

రెడిపెన మన్ను చల్లినాడు 
కలా (4) 

రెడ్డి రాయిమైపోయినాదు 

ఎక్కిన గుజ్లము రాయి మైనది" 
6 నూ 

కాని ఎట్టగొల్ల సూరతికాడు (ప్రతి(క్రియ చేసి రెడ్డి నెవ్పటియట్ల చేసెను. 
అప్పుడు రెడ్డి, 

“బొడ్లో వుండిన బాకు సెరిక్టినాడు 

నీదివాణి ఎదల గుదినాడు 
ది ఇ ది 

వాజ్ణీ వట్టి వ్యరున చీల్చినాడు 

రక్తముతో తిరుమణి దిద్దినాడు” 



చారిత్రక గేయములు త 

సిద్దీమరణవార్హ విని తనకొడుకును 'రెడ్డిచేతినుండి మరల తన గృహమునకు 

రప్పించుకొనుట క్రై నవాబు తనకు శక్తి చాలక 

“రాణికి ఉత్తరంబు (వానే 

అమ్మా రాణమ్మ దొరసాని వినుము 

నీచేతి (క్రింది జాతీయవాండ్లను తోలు 

మంచి స్యూకకాల్లను చూచి తోలు'మని ప్రార్ధించెను. 

(బహుశః ఇంగ్లీషు (ప్రఖ్వి విక్టోరియా రాణియని పదకర్తయభి పాయము.) 

రాణి ఫిరంగుల సెన్యమంపినది, వారుకూడ రెడ్డిని పట్టుకొ నుటకు భయపడీరి, 

అందులో నొకడగు ఠాకూరుసాబు దొరవారతో 

“డాఫప్యవానికి భయముపడితె మనము 

రాణీ ఎట్లు నమ్మవలను మనల 

మైదు బని పట్టుకొని వత్స మయ్య”యనెను. (మంత్రము) 

అప్పుడాతని స్నేహితుడు చిల్లంగి దొర 

“అతనిమీద మన మైదు పారదండీ 

సిక్క_లలోనా తాయితలు కలవాడు 

నరునిచేత చావు లేనివాడు 

వాళ్ణి మనము ఏమి చంపుతాము 

వూరికె పట్టుకొని తెచ్చి ఇస్తమయ్యాః యనెను. తెల్లదొరలు 

సాయుధులై_ రంగంపేట చేరుకొనిరి, వారిని చూడగనే మాల బడపల చెన్నడు 
తన “చాగరోకలి చేత బట్టినాడు, దబిజ్జైగొడ్డుల బాదినట్లు బాదినాడు' అప్పుడు 
వారు కేవలము రెడ్డిగారిని దర్శింప వచ్చితిమనిరి. రెడ్డి వారికి దర్శన మీయ 

దలచెను కాని హల్లీ జా యాతని వారించి వారిచెంత “మెదు అద్దములు 

ఉన్నవయ్యా, మైదు కాగితము లున్నవయ్యాి యనెను. రెడ్డి హల్లీజా భయముడిపి 
వారిని చూడబోయెను. తెల్లదొర లాతని పట్టి బంధింప జూచిరి, రెడ్డి వారిలో 

నార్గురిని హతము చేసెను. తక్కి నవారు 

“మెదుజాబు తీని రెడ్డి ముందు వేనిరయ్యా 

రెడ్డి ఎరుగక ఆ జాబును వబ్టనయ్యా 



తెలుగు జానపద గేయసాహత్యమ 

రెడ్డికి ఎక్లమరక్లు అమ్యానయ్యా",6డ్డికి తనరారిపై మచ్చిక లేకుండ పోయెను 

జాతివారపై మక్కువ కలిగెను. ప ల శ. జొతివొరల: వె 
వారు హెదరాబాదు మార్గము పద్రం, కొంత దూరము వచ్చినపి మ్మ 

కిది యవమానముగా దోచెను. తన తం(డి ముఖము జూడనొల్ల 

విషము దిని మధ్య మార్గమున మరణించెను సగిబు తన కొడుకు శవమ 

జూచి దుఃఖించి కోపముతో రెడ్డిని కారాగారమం దుంచెను. శంకరమ్మ రాళ 

కీవా ర తెలిసి నవాబు నెదిరింప “గజ్జల కొడసలీ పట్టుకొని" నగరము వచ్చినది, 

దొరలు రెడ్డికి భూతద్దము చూపగనే పూర్వస్మృతి కలిగి యాతదు కోపా వేశముతో 

నదాబుషపై దూకను. “అరబ్బుల పార కమిినాది". రెడ్డి “ఆరుచేల అరబ్బుల 

నరికినాడు’. నవాబు దాగియుండెను. “ఫరంగీలు మరియు అద్దము జూపినాదు" 

రెడ్డి మరల స్మృతి దప్పెను. రెడ్డిని వారు నత తాశివనం పేటకు తెచ్చి ఎంత” పేశ్వరుల 

గుడిలో వేసి దానిలో భూతద్దము పెట్టి లాళమువేసి వెడలిపోయిరి. తెల్ల వారగనే 

రెడ్డి అద్దమును చూచినంత పూర్వస్మృతి మరల గలిగెను. స్వామిని తన 

కుమారుని బీదరు తాలూకాకు రాజుగా చేయుమని [ప్రార్థించి కెడ్డి వై కుంళమునకు 
వెంక టేశ్వరుడు తెచ్చిన రథముపై (ప్రయాణమయొను, తిరుపతిలో ఆతనిని 
(రెడ్డిని) నిలిపినాడ, “స్వామి యెడమరు సదాశివరెడ్డి స్వామి కుడి(వ్రక్కన 

నల్లసోమనా[ది. ఇంతటితో పదము సమాప్తి. 

పదములో చరి[తకు సంబంధించిన విషయములు కొన్నింటితో పాటి 

అమానుషములగు విషయములు గూడ చేరినవి. నడాశివరె G5 పిక్కలలో 

తాయెతు లుండుట, సిద్రీ మం(తించి రెడ్డిని శిలగా చేయుట, జాతివారు “మైదు 

కాగితము” “అద్దము” మున్న గువానికో రెడ్డిని వళ పరచుకొ నుట వంటి ఏ జానపదుల 
కల్పనలు, బహుశః ఈ మం(త్రతం[తములు బాలనాగమ్మ కథయందలి మాయల 

ఫకీరు(మరాఠి) వానినుండి సంక్రమించి యుండును. జానపదు లొక పాటయందలి 
విషయము నొక పాటయందు జొప్పింతు రనుట సిదివరకే మనవిచేసియుంటిని, 

రెడి పట్టుబడిన తరువాత రాణిశంకరమ్కగాప నవాబు చెంతకు జోవుట 

యనునది చారిత్రక విషయము తారుమారై నది, రెడ్డి పట్టుబడు కాలమునాటి కామె 

నిజముగా (బతికియండలేదు. కాని సదాళివరెడ్డిని పట్టాభిషిక్తు జేసిన పిమ్మట 
సంగ్థానదున కలిగన యల్లపలకు కారణ మిన నిజాము ముఖమంత్రి మీరాలం 



జార్మితక గేయములు తత 

గురించి చెప్పుటకు మ్మాత్రమౌమె నిజాము చెంతకు బోవుట, ఆట నామెను 

నిజాము గౌరవించి పంపుచుండగా ముఖ్యమం (త్రి కు|టచేసి ఆమెపై సాయుధ 

దొర్గన్యము జరిపించుట, అదే బాధతో నామె కొంతకాలమునకు స్వర్షస్టురాలగుట 

వంటివి చారి.తకవిషయములు. 

సిసలైన చరి(త్రమునంత టిని నేను “తెలుగు వీరుడు'లో చేర్చతిని. నాకీ 

చా౦(త్రక పరిశోధనమున ననేక (గ్రంథములు, రికార్డులు, స్టానిక వృత్తాంతములు 
తోడ్చడినవి1. ఈవీరగాధ మెదకు పాపన్న పేట సంస్థానములకు సంబంధించినది. 
ఈ సంస్థానము ఫిరోజ్షా చక్రవర్తి కాలమున స్టాపింపబడినట్లు మెదకు రాజుల 

రికార్గులు, వంశవృక్షవ? (అము.దితములు ) మున్నగువానివలన దెలియు 

చున్నది. ఈ వంశమున పన్నెండవ తరమున నధిక(ప్రసిద్ది గాంచిన రాజ్ఞి 

రాయెబాగన్ ( పెంటి సింగపు రాణి) రాణి శంకరమ్మ; రాజా వెంకట నరసింహా 
రెడ్డి భార్య. ఈయమ ఆసఫ్థా వంశమున రెండవ సుల్తానగు నిజామలీకి సమ 

కాలీనురాలు, ఖర్ద్లా యుద్ధమున నిజాము (ప్రాణముల గాపాడినదీ వీరనారీమణి. 
(ఈయమగురించి కూడ ఒక వీరగీతము తెలంగాణమున (ప్రచారమందున్నది) 

నిజా గూమెను పదునెనిమిది లాంఛనములతో బహూకరంచెను, నిడామున కామె 

ఎంత చెప్పిన నంత. ఆమె రుదమదేవి యపరావలారమ9 (పజలు నమ్ముదురు. 
రు[ద్రమ్మవలెనే శంకరమ్మకు సంకానము లేదు. రు(ద్రమ్మకు ఏర[ప్రతాపుడు 

ద_త్తపుతుడు. శంకరమ్మకు వీరసడాశివుడు ద_త్తపుతుడు. ఈమె కాలమున 

సంస్థాన మతివిసీర్ణమైనది. ఖరొద్దా యుద్ధానంతరము శంకరమ్మ కాశికి బోవ 
సంస్థానమున కుట్రలు (ప్రబలినవి, హినువంతుడను నాతడు రాజ్యము హ స్తగత 

మొనరించుకొనెను, ఆమె తిరిగివచ్చి వానిని చంపివేసి, చెల్లెలి (రంగమ్మ) 

కుమారుడైన సదాశివరెడ్డియను మహావీరునికి పట్టము గట్టినది. గద్వాలరాజు 

బిడ్డలు శివాయమ్మ లింగాయమ్మ పార్వతమ్మలను సదాశివరెడ్డికి పెండ్లి చేసినది" 

(పార్వతమ్మ గద్య్వాలవారి యాడబడుచు కాదని స్థానికులు చెప్పిరి) ఈ సదాశివ 

రెడ్డియే మన కథానాయకుడు. ఆయన భార్యలలో పార్వతమ్మ వీరనారీమణి. 

1, హైందవ ధర్మవీరులు, గా faithful Ally the Nizam, Histoy 
of Deccan, Asafjah Il, గంజీనె ఆసఫియా, తారీఫె ఖుర్లీద్ జాహీ, సమస్తానె ' 

అసఫియా, 



po తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కామలీగాఓకి ముఖ్యమంత్రి మీరాలం నవాబు, ఒకప్పుడు వేములకొండచెంత 

'చికుంద నీటిగురించి సదాశివ రెడ్డికి నాందారుఖానునకు జరిగిన యుధ్ధమప్పటి 

ండి మీరాలం మంత్రికి మెదకు సంస్థానముషై ద్వేషము పెరుగ జొచ్చినది. 

కామలీకో మాటలాడటోయిన రాణిగార నొకప్పుడు ఆతడు చంపింప 

యత్నించి విఫలుడయ్యెను. కాని రాణి ఆయేడే మరణించినది. సదాశివుని 

ఎపించుట కాతడు సిద్రీయంబరువంటివారిని పురికొల్చెను. కాని సదాశివరెడ్డి 

కిలో సిద్దీయంబరుడే చనిపోయెను. 

ఆకిలమున హైదరాబాదు రాజకీయములు వింతగా నుండెను. ముఖ్య 

౦(త్రి మీరాలం మున్నగువా రొకవై పు, మహారాష్ట్ర పేష్వాల రాయబారీ కృష్ణ 

౨దు ని బలమొకచవై పు, శీరంగపట్టణ సుల్తానుల రాయబారి రాయరాయాన్ 

౨(త్రము లొక(తోవ, తమతమ బలములు పొదుకొనుటకై_ కృషిచేయు 

ంసువారి మూసారేమూ R2ymంnd మరియు (బిటిషువారి రెసిడెంటు 

‘aptain Kirk Patrick) గారి పరస్పరవిరుద్దతం(త్రము లొకవైపు 

*దరాబాదు రాజకీయవాతావరణము నత్యంతకలుషితముగా నొనర్చెను. నిజాము 

గాడుకాళ్లు ముదుసలియైనను రాజ్యకాంక్ష తీరక మీరాలం చేతిలో కీలుబొమ్మువలె 

డుచుండెను, రాజ్యమందలి యల్లరుల జూచి యువరాజగు అలీజా తిరుగుబాటు 

సెను. కాని మీరాలం సలహావలన వృద్ధనిజా మాతని బంధించెను. 

ఆకాలమున హైదరాబాదు రాజ్యముననున్న సంస్థానములం దన్నిటికన్న 

'దకు సంస్థానము బలవత్తరమైనది. సదాశివరెడ్డి మహావీరుడు; శూరుడు, 

కాము నెదిర్చి నిలువగల సమర్థుడు, నాజిముల్ముల్కు (నిజాము బావమరది ) 

రియ కృష్ణచం(ద్రులతో నాలోచించి అలీజా తన్ను విడిపింప సదాశివరెడ్డికి 
కాస్యవాంర్శ నంపెను. అదనుకై ఎదురుచూచు సదాశివరెడ్డి 500 బలముతో 
జాన్ పండుగ దినములలో 28 జూన్ 1795 నాడు “హైదరాబాదు పై ఐడి 

వలీలగా అలీజాను విడిపించుకొని బిదరు మార్గము పజ్టెను. నిజాము నవాబు 

మునదిలేక దాగియుండెను. మహామంత్రి మీరాలం పారిపోయెను. కాని 
ఇవారగనే పెద్ద సైన్యమిచ్చి సిద్దీ యబ్దుల్లాను రెడ్డిని వెంటాడ పంపెను. 

'సనాబాదు పరగణా కృష్ణాపుర (పాంతారణ్యములందు యుద్ధము జరిగినది, 

పీ యబ్దుల్లా మరణించెను. తురక సేనలు విరిగెను, ఆమితమగు నాయుధ 

'మ(గి రెడ్డి చేతికి చిక్కెను. బిదరు ఖిల్లాదారుడు జాకిరుద్దీన్ భానుడు రెడ్డికి 
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కోట నప్పగించి పారిపోయెను. సదాశివరెడ్డి అలీజాను ఓిదరు కోటలో నుంచి 

సంగారెడ్డి, వెల్మకన్నె, మెదకు, షాగూరు, రాజంపేట మున్నగు తమ 

ఏలుబడిలోనున్న దుర్గములను యుద్ధమునకై _సెన్యపటిష్ట మొనర్చెను. నిజాము 

రెండవమా రొక గొప్పసేనను బీదరు కోటపై కొందరు _ఫెంచి సైనికుల 

సహాయమిచ్చి పంపెను. కాని అప్పుడుకూడ జయము సదాశివరెడ్డికే లభించినది. 

ఇక తన సేనలతో, కొద్దిపాటి _ఫెంచి సేనలతో లాభము లేదనుకొని నవాబు 

"పెద్దయెత్తున సైనిక సన్నాహము లొనర్బను. ఈమారు (బిటిష బలములు, 

(ఫంచి బలములు, తన యపార సేన, జాగీర్జారుల "సేన లన్నింటిని నిజాము 

కూర్చుకొనెను. మొదట వారు మెదకు కోటపై దండెత్తిరి, సదాశివుని కోటలో 
నున్న యొక సిద్దీవాని కు(ట్రచే మెదకు తురకల వశమయ్యెను, అటనుండి 

మూసారేమూ ఆధిపత్యమున సకలసేనలు బిదరు కోటను 22 వ సెప్రెంబరు 

1795 నాడు ముట్టడించెను, మహాయుద్ధము జరిగినది. ఇరువైపుల సైన్యములు 

నాశనమెనవి, మహాయోధుడగు మూసారేమూ సదాశివరెడ్డి _పతాపమునకు 

సం|భ్రమాశ్చర్యచకితుడయ్యెను. యుద్ధములో నాతడు తీవ్రముగా గాయసడెను, 

పార్వతీసదాశివులు అలీజాను మధ్యనుంచుకొని బిదరు విడిచి తప్పించుకొని 

పోయిరి. సదాశివరెడ్డి అలీజాకు కొంత సై న్యమిచ్చి బొరంగాబాదు దుర్గమున 

కంపి తాను షాగూరు కోట చేరుకొనెను. తక్కిన హిందూసంస్థానాధీశుల సాయ 
మర్థించెను కాని లాభము లేదయ్యెను, మీరాలం తగు సేనతో అలీజాను 

పట్టుకొనుటకు కొరంగాబాదు వెడలెను, సదాశిన రెడ్డిని పట్టుకొనుట సాధ్యము 

కాదని (ఫెంచి మరియు (బిటిషము సైన్యములు తిరిగి పోవుచుండెను. మీరాలం 

'హైదరుద్దొలా యనువానిం బంపి మోసగించి అలీజాను పట్టి బంధించి 

హైదరాబాదు మార్గము పట్టెను, 22 వ నవంబరు 1795 నాడు మార్గ మధ్యమున 

ఖేర్ సమీపమున అలీజా యవమానముచేత విషము (మింగి చనిపోయెను. 
28 వ నవంబరు నాడు సదాశివ రెడ్డి 8000 సైన్యముతో "“చిక్సన్' చెంత 

మూసారేమూ నెదుర్కొని పోరాడి గాయపరచి తన సైన్యము నష్టమై పోవ 

మరల తప్పించుకొని యడవ్వల బడి పోయెను. (ప్రతి యుద్ధమున సదాశివునకు 

పార్వతి తను[క్రాణమై యుండెను, ఆమె కూడ యుద్ధములు చేసిన వీఠనారీమణి. 

వారిని జయించి పట్టుకొనలేమని నిజా మనుకొనెను. ఇక మోసగించి బంధింప 
నలయు ననుకొనెను, వారికడ నున్న రాయరాయాన్ ఈపనికై గడ్డి తినెను. 
పార్యతీసదాశివుల నాతడు మోసగించి బంధించి నవాబున కప్పగించెను, 
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కారాగారమున వారి జీవితము దుర్భరమయ్యెను. ఒకనాడు ఆత్మహత్య కె 

(పయత్నించి విఫలులె రి, సిద్దీ అబ్దుల్లా కునూరుడు తన తండి పగ నీగికొన 

కారాగారము (ప్రవేశించి కొలు సేతులు కట్టబడియున్న సదాశివరెడ్డి తల నరికెను. 
ఏరనారీమణి పార్వతి సిద్దీపై బడి మహాకాళివలె వాని గొంతు బిగించి చంపినది. 

తానుకూడ వాని బాకుపోటుతో నేలకూలినదడి. పార్వతీసదాశివుల పీరమరణ 

మత్యద్భుతము,వారి గాధ తెలంగాణా శెర్యమునకు మచ్చుళునక .యుద్ధవివరములు 

ఆనాటి రాజకీయవాతావరణము ఇచ్చట చెప్పుటకు వీలులేక విడిచితిని. 

పివరముల కె “తెలుగు వీరుడు చూడ (పార్థీడులు, 

ఇంకను మిగిలిపోయిన చార్మితక గీతముల విడిచి పెట్టుచున్నాను. వాని 

విమర్శనమున కిట స్టలము చాలదు. ఈ వీరగేయములందు కొన్ని కేవలము 

వీరుల వైయ క్తి కజీవితమును పతిబింబించునట్టివి. ఉదాహరణమునకై కోటప్ప 
కొండ పితూరీదారు చిన్నపరెడ్డి, పల్నాడులోని పిల్లుట్ల (గ్రామపు గుత్ణాల 

గోపి రెడ్డివంటివారి కథలకు చరి(త్రతో నంతగా సంబంధము లేదు. కథలు, బా 
పీరఠజీవనము సత్యములే యైనను దేశచరి[త్రముపై వారి (పభావ మల్పము. 
కనుక నట్టివానిని విడిచివేయుచున్నాను. ఈ పాటలగూర్చ ఇదివరకే కొందరు 
(వాసినారు. చిన్నపరెడ్డిగురించి “జానపద గేయ వాజ్మయ పరిచయము'నందును, 

'గుత్ణాల గోపిరెడ్డి గురించి “భారతి' అక్టోబరు, 1854 సంచికలోను చూడనగును. 

ఇంతవరకు పరిశీలించినవి చారి[తకగేయములు. వీనిలో కొన్నింటి 

చరి(త్ర సుప్రసిద్ధము. మరికొన్నింటి చరిత్రము పరిశోధకులు బయటపెట్టిరి, 

నేనుకూడ చరి(త్ర (త్రవ్విన ఒండురెండు గేయములు చేర్చతిని. ఇక అస్పష్ట 

చారి(త్రకగేయములు (Quasi historical) గూర్చి విచారంనును. ఇప్పటికి 

లభించిన యాధారములసుబట్టి ఏని నస్పష్టచార్మిత్రకములుగ పరగణింపనలసి 

వచ్చుచున్నది. పండితులు భావిపరశోధకులు ముందుముందు వీని చర[త [తవ్వి 

తండములు పోయవచ్చును. మొదట ముదితములగు గేయములను దెల్సి 

తరువాత నేను సేకరించిన యస్పష్టచార్మితక గేయములగూర్చి మనవిచేయుదును, 

ఇంతవరకును చరిత్రము సరిగా- తెలియనట్టి గేయములందు “బంగాడ 

తిమృరావి కణ యొకటి. చంద్రశేఖర కతకకారుడు తడవిన దీపాటయే యని 



చార్మితక గేయములు ౨౮౫ 

పండితుల యభిప్రాయము, 

“యింటిని తిమ్మరాజుతత యింటిని యీర్షకతా ప్పెసంగముల్ 

యింటిని పొదుసా యిబవ మింటిని నాయకురాలి శ్యాం మె 

ట్టుంటదొ మాలకొండడి కతొక్కటి యిన్లల బాగ్గె మింక యె 
ప్పంటికి గల్లునో యనుచు బల్బును మూర్చుడు చం దోశేఖరా'!, వ. 67 

"పెనుగొండలో నెవరో పేరులేని దేవరాయలు పాలించుచుండ జరగిన 

నృ_త్తాంత మటుల పదకర్శ చితించినాడు. ఈ రాయలవారి తమ్ముడు రఘుపతి 

రాయలు శేషుపట్నము ఏలిక. రఘుపతిరాయల కుమారుడు బంగారు తిమ్మరాజట. 
చరిత్రమందీ సేరులు కానరావు, కొని బంగారు తిరుమలుడనునాత డెకడు 

కాస్పించును. మధురరాజ్యము నేలిన సుదిరాణి మీనాక్షి (17821780). 

ఈయమ ఏజయరంగ చొక్కనాథుని భార్య. ఈ మీనాక్షీ కాలమున మధుర 

రాజ్యమున దశవాయి వెంకటాచాయ్యనితో గలిసి రాణీగార్నిపై కుట్రలు పన్ని 

చివరకు రాజ్యనాశనమునకు కారకుడై నవాడు బంగారు తిరుమలుడని చరిితములు 

చెప్పుచున్నవికి విజయనగర సాాధ్రూజ్యమునకు వినాశము గూర్చినవా డొక 

తిరుమలనాయకుడు కలడు. మొదటి ముద్దువీరప్పనాయకుని తరువాత అతని 

సోదరుడగు తిరుమలనాయకుడు (1028-1650) మధురను పాలించెను. 

శ్రీరంగరాయలవార్ పై కు[టలు పన్ని గోలకొండ నవాబులకు విజయనగరరాజ్య 

నాశన మొనర్చుట కవకాశమిచ్చినవా డితడేశ. సదమునందున్న తిమ్మరాజు 
ఇతడగునో కాదో. ఈ విషయమై (శ్రీహరి ఆదిశేషువుగా రిట్లు (వాసినారు. “ఆ 

రాయలవారు కృష్ణదేవరాయలని జనసామాన్యంలో పుక్కిటి పురాణమున్నట్లు 

మెకంజీ దొరవారు సేకరించిన గాధల్లో వుందట. రాయలవారు పెనుగొండలో 
అప్పుడప్పు డుండేవారనీ వారి రాణులలో ఒకామె పాళగార్హందరలో అత్య౦త 

సుందరుడై న బంగారుతిమ్మనాయుడిని మోహించిందనీ, విఫలమనోరథుర్నాలె 
రాయలవారితో కొండేలు చెప్పిందనీ, జనకు(తి. రాయలు ఆమాటలు నషి 

తిమ్మనాయుడిమీద కోవంతో అతణ్ణి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికించాడట. 

1. (శ మద్దులపల్లి వెంకట సుబహ్మణ్యశాస్త్రి పరిష్కరణము, వావిళ్ళ 

(ప్రచురణము 1989. 

సై ఆం(ధుల చరిత _ సంస్కృతి, U ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం పుట, 8088 

8. 2» కిన్ s3 పుట. 881 



తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము నిరాజ 

తిమ్మనాయుడి గోరీ ఇదిగోనని (క్రిందటి శతాబ్దంవరకూ ఒకచోటు చూపించి 
జనం పరంపరగా చప్పుకునేవారట!, (శీ) పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులుగారు 

ఇట్టనుచున్నారు. “ఒకానొక సమయమున ఘనగిర [ప్రాంతములను దేవరాయ 

అనునాతడు పరపాలించుచుండెను. ఈ దేవరాయ లేకాలముదాడో చరిత్రయం 
దింకను తేలలేదు. అ'క్లే యాతడు స్వతం (తుడో ఒక మండలేశ్వరుడో గూడ 

మన మెరుగము, ఈతనిగురించిన గాధ యింకను వల్లి పాటలలోనే [ప్రాణము 

టోసికొనుచున్నడి£.* పదమందు (ప్రచారము గాంచిన కథనే కొలది మార్పులతో 
నారాయణాొచార్యులవారు “దేవరాయల చరతి మను పేరుతో తమ “విజయ 
తోరణము'న గూర్చినారు చరత మింకను పరిశోధించి కనుగొనవలసిన 
విషయమని చెప్పి పదమందున్న కథను క్లుప్తముగా నిదేదింతును. 

*పెనుగొండా తా నేలుతున్నడూ రాయలు ేవారూ 
రామా రామా రామా రామా రామా రఘురామా? 

ఈ (దేవ) రాయలకు ఏడుగురు తమ్ములు. విర్ణలరాజు, వీరాజు, కటకంరాజు, 

కళింగరాజు, రఘుపతిరాజు, భూపతిరాజు, కూర్మరాజులు., వీరిలో రఘుపతి 

రాయలు శేషుపట్నము చెంగల్బట్టుల యేలిక. సెద్దరాయలకు పదకొండుగురు 

భార్య లున్నను సంతానము కలుగలేదు. వీరికి తోడు బోగము రంగసాని వచ్చి 
చేరినది. అది, 

“కర్తాటకము భరతవిద్యలూ కండ్ల జూపి నాది 

మొగ్గలు వాలీ మోళీ బగానా కండ్ల పూనినాది 

చితార్చిచే పి డేళ్లాతో పాటలు పాడింది” 

రాజుగారు దాని వదల కలర ఖామందుంచిరి, మేడలు మిద్దెలు కట్టించిర. 

“నూనె పోసి యెత్తవచ్చునూ రంగసాని మేడ 
పాలు పోని యెత్తవచ్చునూ రంగసాని మేడ” 

రంగసాని తమ్ముడు సవరము నారప్ప, కడు దుర్మార్గుడు. శిశుహత్య, స్త్రీల 
నవహరించుట, కొంపలు గాల్చుట వాని పని, (కీ. శ 1680-1642 నడుమ 

తహ ంభనానా నా జము 

1. జావపద గేయ వాజ్మయ పరిచయము, పుట. 66. 

2. విజయ తోరణము, [శీ షటపరి నారాయణాచారు?లు. పట 9 



చార్మితక గేయములు పాత 

విజయనగరమును పరిపాలించిన ముమ్మడి వేంకటపతిరాయల కాలమున 

సవరము చిననారాయణనా యకుడు “కువలయాశ్వ చరిత" కృతికర్శ యుండెను. 

ఈ రెండుపేరుల కెటిసంబంధ మో | 

శేష పట్నపు ఏలిక రఘుపతిరాజు భార్య మేనయ్య. వీరి సంతానము 

1. బంగారు తిమ్మరాజు, 2. పూల రంగరాజు, శీ. కృష్ణ రాజులు; తిరుపతి 

వెంక పేశ్వర వర(ప్రసొదమున నుదృవించిరి. 

నారప్ప త౦డ్రీ జవలాగోవిందు ఒకప్పుడు దేవరాయల దివానుగా 

నుండి శేషపట్నమునకు “దస్తుకై వచ్చెను అస్పుడు రఘుపతిరాజు 

మున్నగువొ 

“కోట యివతలీ సున్నపురాళ్లూ తీసుకెళ్ల మనిరీ 

బురుజు మీదిదీ ఆరికి గడ్డీ పట్టుకెళ్లు మనిరీ 

మాటల పట్టింపుపై జవలాగోవిందును “కోట వెలుపలీ నల్లరాళ్ళకూ బలి 

నరికీనారూి. ఈ పగ సాధించుట కై యొకప్పుడు రంగసాని మరియు నారప్ప 
ఆలోచించుకొనిరి. వాగు రాయలను సంతోషపరచి బంగారు తిమ్మరాజును 

చూచుట కె పెనుగొండకు రప్పించుమంిరి, రాయలు రంగసాని విద్యా నై పుణ్యమున 

కలరి “గోలకొండ చెన్నపట్నుము జాగీరిస్తా'ననెను. (పదకర్త చెన్న పట్టణ 
నిర్మాణమైన తరువాతవాడు కావచ్చు) రాయలవారు బంగారు తిమ్మరాజును 

సంపుమని తమ్మునికి జాబు (వ్రాసిరి, వారాహరులు "పెద్దాడ, ఎగువతిరుపతి, 

శివకంచి, అనంతగిరి, మంగపట్నముల మీదుగా శేషపట్నము చేరుకొనిరి 

బంరారు తిమ్మరాజు జాబు చూచీ పెనుగొండ (పయాణమునకు సన్నద్ధుడె రిణభేర 

((పయాణజ భేఓయా?) వేయించెను, *భేరీలోనే అపజయమానీ వాణీ పలికింది". 
రఘుపతిరాయలు కీడు శంకించి కుమారుని (ప్రయాణము నాపదలచెను. కాని 

తిమ్మరాజు వినడయ్యెను. అప్పుడు రఘుపతిరాయలు, 

“'దండాము దండాము మీకు తిరుపతి వెంకన్నా 

వరానబుట్టిన వర పసాడి పెనుగొండొస్తాడు 

వెన్ను దగిలి వెంటనుండుమీ తిరుపతి వెంకన్నా యని ఇటులే 

అలమేల్మంగను, వరదరాజస్వామిని, కంచి కామాక్షీని వేడ్కొవి సెలవిచ్చెను, 

తల్లులు దుళ్ళకునముల జూచి కుమారు నాపదలంచిరి, కాని లాభము లేదయ్యెను, 
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(మునుముందు జరుగనున్న యుద్దములు విపత్తు మున్నగునవి యన్నియు 

ముందుగనే (ప్రశ్నజూచినపుడు తెలిసినటుల వర్షీ ంపబడినది, ఈ విధముగా, 

నొకమారును నంఘటనము జబిగునప్పు డొకమాలును ఈవిషయము లిట్లు 

రెండు పర్యాయములు వక్టీంసబడినవి) తిమ్మరాజు భార్య మాణిక్యదేవి. ఆమెకు 

శోభన మైనను కాలేదు. దేశింగురాజు కథలోకూడ ఇట్టి సందర్భమే యున్నది. 
శోభనము కూడ జరుగక పూర్వమే దేశింగు యుద్దమునకు (ప్రయాణమై భార్య 

దీవనల నందుకొనెను. ఈ యిరువురు వీరనారీమణులకు గలిగిన దుళ్ళకునములు 

సమానములు. తిమ్మరాజుకు పాలిచ్చి పెంచిన దాది పల్లెవు రమణమ్మ; జాల౦ 

కులమున బుట్టినది. మాణిక్య దేవి రమణమ్మను అత్త గారివల గౌరవించెడివ. 
"నా భర్తకు పాలతల్లివి ంమణబమ్లూ దేవి 

భరను సెంచి నాకిసీ వి ముద్దుల ఓ యత్తా” యని సంటోధించినది, భర్త 

పెనుగొండకు పోవునప్పుడు మాణిక్యదేవి పడిన దుఃఖము కరుణావూరతము. 

'పఠతిపాదము ప్రై పడి యేడ్చిందీ మాణి క్యాదేవి 

అన్నెకారి భగవంతుడు మనకు ఇట్లు కూర్చినాడు 

ఆడపుట్టుక యేల పుట్టితిని హే దైవమ యనుచూ 

కొరగాని స్రీ జన్మము యేలా పుట్టి న్టివి బహ 

రాళ్లలోపలా నల్లరాయిగా నే బుట్టగనై థి 

ఆడవి లోపలా వృకంబయ్యి నే పృట్టగనై త 

తిమ్మరాజు వెంబడి ఆతని మిత్రులు హస్పేను హుస్సేననువారు సిద్ధమైరి, 
వారితట్లి వారిని 

“పెనుగొండాకు పోవను యేలా ఓ విడలారా 

యేకులు వడీకీ మిము బెంతునూ ఓ విడ్డల్లారా 

క క్రైలు అమీ మిమ్ము బెంతునూ ఓ బిడ్డల్లారా” 

యని వారంపజూచెను, కాని వారును వినరై 6. తిమ్మరాజు సకలసేనలతో పల్లెపు 
రమణమ్మతో (పయాణ మయ్యెను, తల్లిదం[డ్రులు కూడ బయలుదేరరి. కాని 
యన్నియు దుళ్ళకునములే కలిగినవి. ఐనను తిమ్మరాజు (ప్రయాణము సాగి 
పోయెను. శేషవట్నము, చెంగల్చట్టు, మంగపట్నముల మీదుగా అనంత 
పట్నము చేరుకొనిరి. అచ్చట తిమ్మరాజు చూమ అయ్యపురాజు ఏలిక, 

“అయ్యపురాజు ఢాలుకత్తులే అరుగురీ మోత 

ఆయ్యపురాజు పఠాను కత్తులు పన్నెండుమంది మోతి 
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అయ్యపురాజు గూడ తిమ్మరాజుననుసరించెను, వారు శివకంచి చేరుకొనిరి. కంచి 

కాదూక్షిని తిమ్మరాజు 'నల్బబోళ్ళకు దండం బెడితే ఫలమేమిటి తం|డీ” యని 
హేళ్లనచేసెను. ఆమె (బాహ్మణకన్యయై వచ్చి దర్శన మిచ్చినది. ఆమె 

'యెచ్చట కష్టం కలిగితె రాజా అప్పుడు తలచూమి, ఆకాశమూ విఓగీ పడితే 
అడ్డం పడతాను అని అభయమిచ్చినది, కాని “పగటి యుద్దమునకు పరవాలేదూ 

నా ముద్దుల కొడుకా, రా(త్రీ యుద్ధమునకు సహాయము రాము బాబు 

తిమ్మరాజాి యనినది, విష్ణుకంచిలో నరదరాజస్వామి యవే మాటలనెను,తిరుపతి 

వెంకశేశ్వరుని గూడ తిమ్మరాజు “నల్ల రాళ్ళకూ దండంబెడితే మోకెలే లేవు” 
అని అవహేళన చేసెను. “నరుకుదు నిన్నూ వెంక(జెడ్డీ నాలుగు ముక్కలుగా, 

నిన్ను చంపీ నేనే చస్తూ ఓ వెంకటటమణా' యని బెదరించెను. వేంకటపతి 
గూడ కామాక్షి యన్నమాటలే యనెను, (ఇది చూడగా యుద్ధమందు రాత్రి 

పూట నేదో కీడు మూడునని యూహింపవచ్చును. ] తిరుపతినుండి పెద్దాడ చేరు 
కొనిరి, అచట భేరి వేయించగనే పెనుగొండలో నది వినపడెను. దేవరాయలు 
కొడుకు నెదుర్కొని తోడ్కొని వచ్చుటకు సిద్ధపడెను. కాని సవరమునారప్ప 
వలదని, తానే పోయివత్తునని సిద్దపడెను. కాని తిమ్మరాజు కడ, కారుమాట 

లాడి తన్నులు తిని తిరిగివచ్చి దేవరాయలతో కొండెములు చెప్పెను. రాయ లది 

(గ్రహించి నారప్పను ఖై దులోనుంచి తానే తిమ్మరాజును దోడితెచ్చుట్నకై 

వెడలెను. ఇరువై పులవారు కలిసికొనిర రాయలవారు తిమ్మరాజాదులతో “మీ 
సేనలకూ మా సేనలకూ వంటలు చేతాము, భత్యం దిని రాత్రిపూట వే 

యింటికెబ్ళుదా' మనెను, వంట లగుచుండెను. రాజపు(తులు స్నానముల కే 

పోయిరి. అచ్చట గుండములలో రాయలవారు పెంచిన మొసళ్ళుండెను. 

చందగుండముకు నూర్యుగుండముకు తామే వెళ్ళారు 
పావుకోళ్ళు తా వొడ్డున విడిచీ పరికించీ చూచే 
వేలకొలదీ కోట్లకొలదీ మొసళ్ళు గలవండీ 

ముంగు ముక్కెరల కర్ణపుష్పముల మొసళ్ళు గలవండీ 

కంఠకోరల కాలియందెల మొసళ్ళు గలవండీ? 

మొసళ్ళ నీ విధముగా పెంచుటకు కారణము, 

“రాయలవారికి పిల్లలు లేక మొసళ్ళ బెంచారు”. వీనికి మేత లెట్టివో 
చూడుడు, “నల్ల మేకలు నాలుగువేలు మేతలు వేయించి. స్నానసంధ్యాదులు 
నిర్వర్హించుకొని భోజనమున కందరు సిద్ధపడీరి. కాని వంట(బాహ్మాణు లింత 
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మందికి వంట చేయలేక పారిపోయిరి. అప్పుడు బంగారుతిమ్మరాజు తలప్పచేత, 

వెంక టేశ్యరస్వామి మరియు కంచికామాకి వంటలు చేసి వడ్డించిరి రాయలవారు 

కుమారుని మాహాత్మ ౪మున కాశ్చర్యపడెను. “,దైవాలంతా నీకు దాసులా నా 
ముద్దుల కొడుకా” యని మెచ్చెను. భోజనము ముగిసిన తరువాత “పాలవర్షము 

కురిపించై నా ఆకులు తీయించె'నట. అందరును “నరుడు కాడు నారాయణమూ రి 

బాలతీమ్మరా'జనిరి. అందరు కలిసి పెనుగొండ చేరుకొనిరి, కాని బోగము 

రంగసాని యెటులై న తిమ్మరాజును చంసవలయునని ఆలోచించుచుండెను. 

ఒకనాడది “తల్లి జచ్చినా శోకము వలెను ఏడుస్తున్నాది, రాయలవారు కారణ 

మడుగ బంగారుతిమ్మరాజు తనను చెరుపుటకు నాటి రాతి వచ్చినాడనియు 

అట్టివానిని చంపించవలయు ననియు దొంగయేడ్చు లేడ్చినది. రాయలు దాని 
కాపట్యము గుర్తించి తన నగరునకు పోయెను, ఆనాటి రాత్రియే సవరము 
నారప్ప స్వయముగా రాయలవారినే చంపుటకు (ప్రయత్నించి పట్టుబడెను, 

రాయలవా రాతని తలగొట్ట తలవరుల కాజ్ఞాపించెను. నారప్ప అడవిలో 

తలవరులకు లంచ మిచ్చి తప్పించుకొనెను. రాయలు పీడ వదలినదని మన 

మూరటజెంద కాశికి బోయెను. ఇది యదనుగా గొని బోగము రంగసాని 

పం(డెండు వేల సైన్యము సిద్ధపరచి బంగారు తిమ్మరాజును చంపుటకు 

యత్నించినది. కాని పల్లిపు రమణమ్మ దాని నదుర్కొనినది. 

“జట్టీ లాగు తొడిగినదయ్యా పల్లెపు రమణమ్మ 

పురువవేషమే "పేసినదయ్యా పల్లపు రమణమ్మ 

ఢాలు కత్తులు చేతబిబ్టను నల్లెపు రమణమ్మ 

మేఘరంజి గుజ్జము నెక్కె పల్లెపు రమణమ్లు 

ఆరువేలను గడియలోపల నిలువున నరికింది 

ముక్క_ముక్క.లుగ నరికినదయ్యా సానిదాని దండు 

చివరకు రంగసాని బల్లెము రమణమ్మ హృదయమున దూరిపోయినది. బంగారు 

తిమ్మరాజు కంతవర కీసంగతియే తెలియదు. అతడు “గాయము మాన్ని కుదురు 
పరతునే పల్లెపు రమణమ్మా' యనెను. కాని యామె ఏర నారీమణి కనుక 

“దాలుడ నిన్ను పెంచినందు కే బల్లైము తియ్యాలి 
(వేటు వడ్డా ప్రాణము నాది యెంగిలి జీవమురా 

పీ.చేతులతో దానం చేయి నా ముద్దుల కొడుకో” యని (పాణములు 

విడిచినది. తిమ్మరా జటులే చేసెను. రంగసాని సేనతో వచ్చి తిమ్మరాజు పై 
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పడెను. తిమ్మరాజు “ఆడదానితో యుద్దం చేస్తే అసురయుద్ధ మగుినని 
మాయచే నుక్కు. వలలో బంధించి “శేషుపట్నము వస్తే నిన్నూ పోషిస్తానమ్మా, 
కన్న తల్లులతోపాటు నిన్ను కండ్ల జూచుతాను అనెను, రంగసాని బదులుగా 

“వావి వరుసలు భోగం వారికి తలుప నేటికయ్యా, పట్టపు దేవిగ నన్నుంచీతే 
నేను వస్తనయ్యా" యనినది. బంగారు తిమ్మరాజా నీచురాలిని చంపుటకు 

ఆజ్ఞాపించెను. ఇంతలో సవరము నారప్ప “ఫిరంగులును తుపాకులును 

మందుగుండుతో ను తిమ్మరాజు మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చెను. కాని నారప్ప 
సైన్యము నాశనమై పోయినది. నారప్పను బంధించి. వాడు దాచిన ధనమునకు 

బలిగా వానినే నరికి తిమ్మరాజా ధనముతో శేషుపట్నమునకు తరలెను. ధనమును 
పంచుకొనుటలో నతనికిని బావమరది మేఘపు రాజునకును తగవు వచ్చినది, 
మేఘపురాజు దుళ్చింతతో కాశికి రాయలవారికి 

“సెనుగొండా వట్నపు ధనము కొల్ల పెట్టినాడు 

సీవు వుంచినా రంగసానిని తానె వుంచినొడు 

వెంక టేశునకు సీ ధనమెల్ల వేలకొలది యిచ్చెనని తిమ్మరాజు పై 

నిందలు [వాసి పంపెను. కాశినుండి రాయలవారు దండుతో కదలివచ్చి బంగారు 

తిన్మురాజును తిరుపతిలో ఢీకొనెను* ఘోర యుద్ధము జేసిరి వారు ఆ తిరుమలలోని 
(చరిత (త్రవ్వుట కీవిషయ ముపకరించు ననుకొందును) రాయల చాణముచే 
తిమ్మరాజు కూలిపోయెను. కాని మేఘపురాజు చేసిన మోసము తెలిసి రాయలు 

తన తొందరకు పళ్ళాత్తాపపడీ మేఘపురాజును చంపెను. యుద్ధమందు జచ్చిన 

“హసేనుపేను"లు పెనుగొండలో *పీర్ల' ఐరి, తిమ్మరాజు పోయినందులకు 

రాయలు, తలిదం[డ్రులు, బంధువులు పొడుచుకొని చచ్చిరి. తిమ్మరాజు 

వెంక టేశ్వరునిలో,మాణిక్యదేవి కామాక్షమ్మలో నై క్య మైరి.తిమ్మరాజు తమ్ములు 
కృష్ణమరాజు శేషపట్నమునకును, పూల రంగరాజు పెనుగొండకును (ప్రభువు 

లై 8, పదమందున్న కథ యిట్టిది. మార్పొందిన కథకై “విజయతోరణముిను 
చూడనగును. ఈ పదమందున్న కొన్ని పేరులు తిరుపతి యుద్ధమువంటివి 

చారిిత్రకపరిశోధనమున కాధారములగు ననుకోందును, భావిపరిశోధకులు దీని 
చరిత్రమును [తవ్వవలయును. 

చరి(త్ర మిదమిత్చ్రముగా దెలియబడక బహుళ(ప్రచారమందిన ఇంకొక 

గేయము *అడు( రె) మరాఠీల కోళ', ఈ మాట “కత్తి చాకు" వంటిది. పొరపాటున 
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(పచురణకర్యలు “ఆరు మరాఠీల కథి అని అచ్చొతి,౦చిరి1, ఆలు 

సంఖ్యావాచకమున కాగేయమున శెట్టి నంబంధమును లేదు. ఆరె యనునదొక 

జాతిని తెలువు మాట. తెలంగాణమునం దనేకగామములందు ఆరెజాతివారు 

కలరు. ఆరె యనునది ఆర్యశబ్దమున కప[భంశరూపమై యుండును, మహా 

రాష్ట్రిమున కప[భ్రంశరూవమగు నొకవిధమగు “ఆరెబాసి వారీ మాతృభాష 

ఆభాష మొఖికమే గాని లిఖితము గాదు. వారయందు కొంత సంస్కారమున్నవారు 

తాము మహారామ్ట9లమని చెప్పుకొందురు, వ్యవసాయము వీరి (ప్రధానవృత్తి 

నారు దృఢగా(తులు. జొన్నయన్న మధికముగా తినెదరు. వారీలో (శ్రీమంతులు, 

(గ్రామోద్యోగులు, జమీందారులును కూడ కలరు. కనుక ఈ కథ ఆరె మరాటిల 

కథియై యండనలయును, ఆరెవారు తెలంగాణమున పూర్వమునుండి యున్నట్లు 

ఆధారములు కలవు, పాల్కురికి సోమనాథుడు ఆరెభాషలో కూడ కవిత్వము 

చెప్పియుం౦డెను, 

ఉ॥ దేవపరీ తుమ్లీచ గురుడేవ మణూను తరీ కుమ్టీచ గో 

సావితరీ తుమ్లీచ తుమచాచ (ప్రసాద చమ్లీకృపాళరా 
లా యౌ 

హేవరదా యటంచు నుతియించెద నిన్నును నారె బాస చే 

వౌ పినుతార్యలీల బసవా బసవా బసవా వృపహాధిపా.£ 

మౌ (గ్రామమున నధికసంఖ్యాకు లాజాతివారిలే, వారిని యాచించి (_బ్రతికెడువారీ 

పాటను పాడుచుండగా వింటిని, ఈ కథాప్రదేశము గాని నాయకుల చరీ(త్రము 
గాని వారి సంస్థానావశేషములు గాని స్పష్టముగా తెలియుట లేదు. విషయములు 
మా(త్రము చారి(త్రకముగా గన్బట్టును. కనుకనే దీని చర్యితము బయటపడు 
నంతవరకు దీనిని అస్పష్టచారి[త్రకములందు చేర్చుట యుచితమని తలంచితిని. 
గేయమందున్న కథ యిది. 

మరాటీల దేళమున్నదీ 

ఆరెవాండ్ర 'దేశమున్నదీ 

వడమటొక్క_. దేశమందునా 

పత్తికొండ తాలూకాలో ( కరిణెకల్లు) పం(డైండు కోటలు గట్టుకొని ఆరెవాం[డ్రు 
పాలించుచుండిరి. కర్నూలు మండలమున గల పత్తికొండ తాలూకాకును దీని 

1. ఎం. వి గోపాల్ అండ్ కో మదాసు, 1988 

2, వృషాధిన శతకము, ప.58, 

fa fy [లీ (alfa fal 
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క్రేమెన సంబంధము కలదో తెలియదు. ఏలిక భజేరావు. భజేరావుకు మువ్వురు 

కునూరులు. 1. నారాయణరావు, 2. సిద్దోజీరావు, 5, ఖండేరావులు, అంతః 

కలహములు పుట్టి వేరువడిరి. సిద్ధోజీరావు ఖండేరావులు బడేగా(వు (పెద్ద (గ్రామ 
మని యర్థము) పాలించుచుండిరి. నారాయణరావుకు సంతానము కలిగెను, 1 

సోమోజిరావు, 2 చెవ్వుల పోగు ఫీరోజీ, 8. చేతుల కడియాల సుబందిరావులు 

ముగ్గురు కుమారులు, సిద్ధోజీరావు ఖండేరావులకు సంతానము లేదు. పడమటి 

దేశపు బంగిసింగిరావు కూతురు అంకుబాయితో సోమోబిరావు వివాహ మయ్యెను. 

వీరి కుమారుడు తులేరావు జన్మించిన ఆరు నెలలకు పెద్ద కాటకము నంభవించెను. 

భజేరావు నారాయణరాపులు చనిపోయిర్, సోమోజిరావు తన తమ్ములతో 
విచారించి తమ నాదుకోవలసినదిగా పినతం|డులగు సిద్ధోజీరావు ఖండేరావు 

గారలకు బడేగా(వ్కు వార్కలంపిరి. వార్హాహరుడు, మోదుగాండ్ల కనుమ, కండె 
రాయుడు కొండ, ఉప్పునీరువాగులు దాటి బడేగాంవ్ చేరుకొని సిద్గోజికి వార్త 
నందించెను. (ప్రాత వగలు తీర్చుకొనుట కిదే సమయమని సిద్దోజిరావు ఆరువేల 
సైన్యముతో కరిణెకల్లు మీదికి దాడి వెడలి కాటకముతో బాధసడెడువారిని కొల్ల 
గొట్టిన ధనము “ముంగరలు ముక్కు. పోగులును, మూడుబండ్ల బరువు పెట్టి" 

రట. ఈ యతిశయోకి జానపదులకు (ప్రియమైనది బొబ్బిలి యుద్దమున చని 

పోయిన స్త్రీల నల్ల పూసలు కొన్ని పుట్టు (పోగ్లై నట్లుగా వర్షింపబడినవి, ఇటులే 

తెలంగాణమందు జరగిన ఘోరములప్పుడు రజాకొర్ నాయకుడు ఖాశింరజ్వీ 

హైందవస్త్రీలను దోచి వారి భర్తలను చంపి తెచ్చిన పుస్తెలు, మంగళ 
సూూత్రములు_రెండు బస్తాలై నవని పల్లిపాటలందు కలదు. ఈచిన్న యాభరణముల 

ద్వారమున సంఘటనమందలి జొద్ధత్యము కొననగును. ఇటుల దోచికొని వారు 
బడేగాంవ్ తిరిగి పోయిరి సోమోజిరావు అన్నదమ్ములు దిక్కు.లేనివారై “గొల్లి 

పల్లె" (తోవ పట్టిరి. అచ్చట వారిని గొల్లలు కొన్ని దినములు పోషించిరి, 

ఫిరోజిరావు తన ఐదు కుక్కలతో (ప్రాంతములందు వేటకు పోయెను, అచ్చట 

'కల బాయి” (పాడు బాయి) అనుచోట నొక కుందేలు కుక్కలతో యుద్ధము 

జేసెను. “పగవాడి గాలి మళ్లి తే, పడ వేసి గొంతులు కొరికే" కుక్కలు. “అయిటు 
కుక్కలు వక తట్టురా, అప్పుడు కుందే లొకతట్టురా, విడబడి యుద్ధము చేసెన్యూ 
కలబడి కార్యంబు చేసెను విజయము కుందేలుకు లభించెను. ఇది స్థలమాహాత్మ్య 

మని మహారాష్టులు నిశ్చయించి అచ్చట క్రొత్తగా కోటనిర్కింప దలచిరి.(కుందేలు 

కుక్కలతో పోరాడునటి వృత్తాంతము కూడ పెక్కు.గీతములందు వచ్చినది. 



౨౯౪ తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యము 

సోమనా(చి కథలో నిట్టి వృత్తాంత మున్నది. విజయనగరనిర్మాణమున నున్న కథ 

సుప్రసిద్ధము) వారు కొల్ల పోయిన కరిణెకల్లు కోటలో ఎల్లమ్మ దేవాలయములో 

ఏడుకోట్ల ధనముండెను. ఓరుగంటి ఎల్ల మ్మకు (మొక్కగా వారికీ ధనమిచ్చను, 

“అప్పుడు చెన్నపట్నము జాబులు వేసిరీ 

జేలుదారులకు జాబులు వేసిరీ (ఉప్పరులు) 

అప్పుడు బౌంబాయికి జాబులు వేసిరీ 

బొంబాయి వడ్డెవాండ్లు ఇరు వె వేలకు పచ్చిరీ. నూత నపట్టణము 

నిర్మించి ప్రజల కుచితముగా నన్ని సౌకర్యములు కలిగించిరి. బందరునుండి 

ఆరువేల దండుతో భో గముసుందరి వచ్చి దిగెను, పగలు చూచిన మల్లె పూచినట్లు 
రేయి చూచిన రేల పూచినట్లు పట్టణముండెను- వాట బలవంతులె ర. తరువాత 

పినతం(డ్రుల నిర్జించి తమ భూములు తీసికొనవలయునని యాలోచించిరి. వీరీ 

తలంపులు అచ్చట బడేగాంద్లో సిద్గోజి యెక్కె_డు గుజ్జమునకు తెలిసెను, 

పెసువాడగు యాదారియెల్లుగా డశ్వహృదయ మెరిగినవాడు. సిద్ధోజి (ప్రభృతులు 
“మా అన్నకొడుకులు పగలున్నారా, మా దాదా బిడ్డలు పగలున్నారా యని 

గుజ్జము నడుగ “అప్పుడు అశ్వంబు పటసట పండ్లు గొరికెను. అంత వారు 

చెంబెగాడు, మంబెగాడు, గిరదాల గిరమోజిగాడు మం|(తాల మహిమగాడిని, 

వాని యన్న యసరాబు దొంగను పిలిపించి అన్నకొడుకుల తలలు దెమ్మని 

పంపిరీ, వారు కృషికులవలె మోసపు వేషములతో కోట జొచ్చిరీ. ఆనాటి రాత్రి 

సోమోజిరావు దుస్స్వప్నము గనెను. అతడు కోట బయటకు వచ్చి దుశ్శకునములు 
గాంచెను. అంతలో ఐదుగురు దొంగ లాతనిపై బడిరి. వారీతో పోరాడి సోమోజి 

కోటలో దుమికెను, కాని తలపాగ బయట పడిపోయెను. 

“నాకు ప్రాణము పోయినా మేలు - నాకు పాగ పోయినది హాని యని 

తలంచి మరల బయటికి వచ్చెను. దొంగలు మం(త్రమహిమచే నాతని బట్టి గొంతు 

కోసి మొండెము విడిచి శిరము గొని దాటి పోయిరి. 12 ఆమడలు నడచి 

ఉప్పునీటి వాగుకడ పొదరింటిలో ని(ద్రించిరి. చనిపోయిన సోమోజీ చిలుకయై 

భార్య కలలో వచ్చి జరిగిన సంగతులు తెలిపెనుకోటలోవారందరు లేచి జరిగిన 

యవ్యాయమును గుర్దించి దొంగలను పట్టుకొనుటకై కుక్కలను విడిచిరి. 

ఇచ్చట కుక్కల తెలివితేటలు, పసికట్టుటలో వాని చాకచక్యము వర్ణింపబడినది, 
కుక్కలు చొంగల'జాడలు పట్టి వారిపైబడి కొరికి చంపెను. ఫిరోజి వచ్చి 



చారి[తక గేయములు nee 

అన్నగారి శిరము కొనిపోయి దహనకృత్యములు గావించి తాను కరిజెకల్లును 

పాలించెను, 

చరిత సరిగా తెలియనివి ఒకడాని చరిత్ర మింకొక కథలో దూరిపోయి 

నట్టివి జానపదగాధాగేయములు పెక్కు_లున్నవి. “నారంగధర బరి [తొము” కూడ 

అస్పష్టచా రి త్రకగేయ మనుకొనవచ్చును,రాజరాజనరేం|ద్రుడు చారి(త్రకపురుషుడే 

కాని సారంగధరు డాతని కుమారుడనుట, రర్నాంగి చి(్రాంగి భార్యల 

వృత్సాంతములు  రాజమహేం[ద్రవరమును పాలించిన రాజరాజునకు 

సంబంధించినవి కావని పండితుల యభి(పాయము. మాళవదేశపు రాజు కథ 

నామసామ్యముచే రాజనరేం( దున కంటుకొన్నదని కొ ందరును, కంపిలి యువరాజు 

గాధయే సారం గధరుని గాధయన కొందరును నభిపాయపడిర. కనుక దీనిని అస్పష్ట 
చారిత్రము నుండికూడ వేరుచేసి ఇంకొకచోట పరామర్శంప నిశ్చయించితిని. 

ఇక నేను సేకరించిన పాటలందొక యస్పష్టచారిత్రకగేయము నిట నుదాహ 

రించెదను. తెలంగాణమందు “బిల్లూరి తొండ్యలాయుని కథ బహుళ ప్రచారము 

గాంచిన గేయము, చెరువునీటి మూలముగా రెడ్డివీరు లొకవై పు వెలమవీరు లొక 
వైపు తలపడి సమర మొనర్చనదీ గాధ. ఆ కాలమునుగూర్చికొని ఆవీరుల 

వంశముగూర్చికాని [ప్రస్తుతము స్పష్టముగా తెలియకున్నది. శారదకాం(డ్రు ఈ 

పాటను బాడి పొట్రవోసికొందురు. ఈ పాటను నే నిరువురు శారదకాం[డనుండి 
వేర్వేరు చోటుల సేకరించితిని. రెండింటిలో కొంత భేదమున్నది. ఇది దీర్ష 

గేయము. ఒక గేయము ఓరుగల్లు మండలమున లింగంపల్లి (గామమున (4. 
4. 1854.) సేకరించితి౨. చెప్పినవారు వెంక! టావుపల్లి (గామవాస్తవ్యులగు 
శారదకాం[డ్రు. రెండవది 16.8 ,1954 నాటి రాతి హైదరాబాదు నగరములో 

కప్పె రామయ్య అతని భార్య ఎల్లమ్మ (శారదకాం(డ్రు) చెప్పుచుండగా 

(వాసికొంటిని.ఈ రెండవదానిలో కొన్ని (కొత, కల్పనములతోపాటు కథ కూడ 

పెద్దగా నున్నది. అనగా మొదటి కథలో లేని బల్లూరి కొండ(లాయుని తండ్రి 

రఘువతిరావుగారి “పుట్టు పూర్వములు వారి తాతతం[డ్రులనుగూర్చిన కథా 

భాగము కూడ కలవు. మొదటి కథ రఘుపతిరావుచరీత్రతో నారంభమై 

కొండ(లాయుని మరణముతో సమా ప్రమగు చిన్నకథ. రెండవదానియందలి 

యతిశయోక్తు లిందులో లేవ్కుఅనవసరమగు కథాభాగములను విడిచి క్లుష,ముగా 



నం . తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కథను పేర్కాందును. వంతపాట ఇట్టున్నది, --- 

“రాయుడా కొండ(లాయుడా 

భళా రా మన రాయుడా (భశిరా మునరాయుడా కాబోలు) 

మధ్య మధ్యన రామ రామో రామో రామా 

రామా రఘురామో యందురుకూడ. 

“మానువాలి జమీందారు రఘుపతిరావు అతని భార్య దమ్మమ్మ (దమ్మక్క.-_ 

జమ్మమ్మ-జమ్మక్క--జాంబమ్మయనికూడ కలదు). వారికి “ముందర ముత్యాల 

రాసులు, వెనుక వెండీరాసులు, (పక్కన పెడిరానులు' మున్నగు సకలసంపద 

లుండెను కాని సంతానము నూ(త్రము లేదయ్యెను. ఈతనికి హైదరాబాదు నవాబు 

(నాసిరుద్దొలా - తానీషా = ఈ రెండు పేర్లును కలవు) అరుపై పుట్ల తుకుం 
(విత్తనాలు) పండునంతటి భూమి నిచ్చెను. ఈతని కోటకున్న నాల్లు బురుజులు 

“భీమ బురుజు, రామ బురుజు, రక్త బురుజు రణరంగ బురుజులు, గోలకొండ 

నవాబుగారి యేనుగు మదమెక్కి వీభత్సము చేయుచుండ నీరఘుపతిరాయుడు 
దాని మదమణచి నవాబు మన్నన పొందెను. ఇంకొక గేయములో నళముగాని 

గుజ్జము నెక్కి. స్వారి యొనర్చనట్లున్నది. సంతానము లేమి భార్యాభర్త 

లిరువురును (ప్రయాణమై తూర్చుదేశమున కోనాపురమను (గ్రామమునకు 
పోయిరి. అచ్చట సిరిగిరి పోశన్న (పోచన్న యను ఎల్జగొల్ల యుండెను. 

(కాటమరాజు కథలో అయితమరాజు బిడ్డ బహుభాషాకోవిదురాలు సిరిగిరి కలదు. 

ఆమె పేరు ఇంటిపేరుగా గలవాడీ పోచన్న) ఈతడు కడు దర(ద్రుడు. కుచేల 
సంతానము మా(త్రముండెను, రఘుపతిరాయ డాతనితో నీ “యంబటి కుండ 

కాశపడితినని పుత్రభిక మడిగను పోచయ్య పుత్రు లేవురిలో చిన్నవాడు 
మల్లయ్య, వెలమ రఘుపతిరావు తనకు దగిన కుమారు నెంచుకొనుటకై వారి 

ముందు పంచభక్ష్యపరమాన్నములు, పట్టువస్త ములు, కత్తులుంచెను. చిన్నవాడు 

మల్లయ్య ఛభురక నందుకొనెను. రఘుపతిరాయు డాతని దత్తుగొనెను. (ఇట్టి 
పరీక్ష బొబ్బిలి పదములో నున్నట్లిదివరశకే చెప్పియుంటిని, జానపదులు బాలుర 
వీర్యమును పరీక్షించుట కిట్టి సాధనములు నిర్ణయించుకొనిరి) మల్లన్నను దత్తు 
దీసికొన్న ముహూర్ణ్యబలమున రఘుపతిరావుకు నలుగురు కుమారులు గలిగిరి. 
వారు 1, ఎల్లారావు, 2, మల్టారావు, 8. నరసారావు, 4. కొండ (లావులు” 
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కొండ(లాయుడు జన్మించినపుడు 

“కొంగల్ కోలాట మనెను _ నక్కలు నాటకం దొక్కెను 

కోతులు నిగాలూగెను . కొజ్తమట్టలు గుద్దులా డెను 

చేవలు చల్లాట మాదినుల 

(ఈ వర్ణన మింకొక గేయములో మానువాల పెద్దచెరువు ఎండిపోయినప్పటి 
వర్ణనమున కలదు , తన కుమారులు పెరిగి పెద్దవారై న పిమ్మట రఘుపతిరాయుడు 

దత్తు తెచ్చుకొన్న కుమారుడు గొల్ల మల్లన్నకు మిర్యాలగూడెం తాలూకా _ 

నల్లగొండ జిల్లా లో, కోనాపురమందలి భూములిచ్చి (80 [గ్రామము లిచ్చి) 

వసతులు గల్చించెను. మల్లన్న అతిపరా(క్రమశాలియై తన (గ్రామములు 

పాలించుచుండెను, 

ఇట్లుండగా మానువాలలో (నీటి) కాటకము వచ్చెను. ఆయూరి చెరువు 
ఎండిపోయెను. చేనులు “కుండ కింది గడ్డివోలె మాడిపోయినవి.” రఘుపతిరావు 
సమర్థుడగు మల్లయ్యను పిలిపించి మీద పం(డైండామడ దూరముసనున్న 

పొలాస (పోలారము, పోలవరము అని ఇంకొక గేయమున కలదు) చెరువు 
నుండి నీదు తెచ్చి మానువాల చెరువు నింపవలయునని ఆలోచించెను. మల్లయ్య నే 

యచటి రెడ్డిదొరల నడిగి నీరు తెమ్మని పంపించెను. మల్లయ్య పరివారముతో 
వెడలి పోలారము చెరువుకు గండి పెట్టుచుండగా నీరటికాం(డడ్డగించి 
యుద్ధమునకు దిగిరి, వారు “కారు దున్నపోతులు కలబడ్డట్లు, మదపు "టేనుగులు 

మరలబడ్డట్లు” పోరాడిరి. అప్పుడు “నిమ్మకాయంత రాయి నిల్వు 'కెగరబ'ప్టె, 

పోకంతరాయి పొడిపొడి కాబప్టను. మల్లయ్య బల్లూరి వంశమునకు దొంగదెబ్బ 

పనికిరాదని బొడ్డులో గుండు తీసి కాలి (వేళ్ళతో పట్టితొమ్మిది లఘువులమీద 
విసిరికొట్టి” నీరటెకాం(డ్రను చంపి తలపండ్లను దింపి ఒంటి జన్నీదుకు కట్టి 
చెగువుకు గండి పెక్టైను. ఇరుపక్షముల చచ్చిన పీనుగులు నీటీతోపాటు (ప్రవహించి 
మానువాల చెరువులో చేరెను. పోలాన దొరలకు కోపము వచ్చెను. ఈ 

విషయ మెరిగిన రఘుపతిరావుగారికి మల్చన్న పె (క్రోధము కలిగెను. 

ఇల్లటపుటల్లుడు ఇంటికి చేటు _ పేడిమూతివాడు 'పెండ్డానికి చేటు 

ఊనుకండ్లవాడు దోమలకు చేటు _ సెంపుడుకొడుకు ఇంటికి చేటు 

అని దూషించి చెంపలు గోట్టి కోనాపురము పంపెను. (ఇంకొక గేయమున 
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పోలారము దొరలకు నష్టము కలిగినదని తెలిసినవెంటనే రఘుపతిరావు వారికి. 

జ్యోతి కృష్ణారెడ్డి, రామిరెడ్డి, రంగారెడ్డి సోదరులకు దండుగ కట్టుటకై సగము 

దూరము పోవునప్పటికి మల్చిన్న ఎదురై తండ్రిని మరలించుకొని వచ్చి ఆపద 

వచ్చిన నేను వారి నెదుర్కొనగలనని చెప్పి వెడలిపోయినట్టున్నది) పోలాన 

దొరలు కొంత సై న్యమిచ్చి ఆరవెల్లి కటారిజిముకడను యోధుని (మాలవాని) 

రఘుపతిరావు మీదికి పంపించిరి. రఘుపతిరావుగారి మంత్రి, సపంతులుగా6 

మోసమువలన 'రఘుపతిరావు శ[తువుల చేజిక్కెను. వారాతని తల నరికిం, 
అతడు తల "పోయినను మొండెముతోడనే శ|తువులను మూడు లకల మందిని 

చంపెనట. చిన్న పిల్లవాడగు బల్లూరికొండ(లాయుని ఒడిలో పెట్టుకొని 

దమ్మక్క- రక్త (గుడ్ల కృష్టారెడ్డిని ఎంత బతిమాలినను అతడు వినలేదు. రెడ్లు 

ఆపట్టణము దోచుకొని తిరిగి పోవుచుండగా దమ్మవ్వ మల్లయ్యకు వార్త నం పెను, 
ఆతడు చవుడూరు, లంకాలపల్లి , నవాబు పేట, బింకనోలు (ఇది ఓక్క.నోలు 

కావచ్చు), వడ్లకొండ మీదుగా పోలాస కడ్డముగా తిరిగి శత్రువులపై బడెను, 

ఆతని సేనాని గోసంగి లింగడు తన “కిరమెల గుతుపితో చేసిన యుద్ధ 
మద్భుతము. పోలాస దొరలు పారిపోయిరి. మల్లయ్య, తండ్రి కశేబరమునకు 

దహనసంస్కారములు చేసి తిరిగిపోయెను. దమ్మవ్వ (బతుకుట్నకె కొండ (లావు 

నెత్తుకొని దేశదేశములు తిరిగి దొమ్ముకొండకు (దోమకొండ రాదుగదా?) 

పోయెను, అచటి పాలకు డొక తురకనవాబు ( జల్తర్ థాన్ అనిపేరు). అతని 

పరివారముతో కొండ్యలాయుడు (18 ఏండ్ల బాలుడు) పోరాడి నవాబును 
మెప్పించెను. అచ్చట కొన్నాళ్ళుండి వారు మానువాల చేరుకొనిరి. మానువాలలో 

కొండ(లాయుడు (క్రమ(క్రమముగా పెరిగి యోధుడై తం(డి పగ సాధింప 

నెంచెను. 

“తలలు కుచ్చెలు గడుదునూ--దొబ్బలు దోరణాలు గడుదునూ 

" రోకండ్ల గట్టుమీద రోయక యిద్ధం చేస్తా-లింగంపల్లి గట్టుమీద నిలబడి కా'సెలుబోస్తా 
' కలివతోన్ గుండంల కత్తులు కడిగి వస్తా" నని సిద్ధమయ్యెను. తల్లి వలదని 

బతిమాలెను. కోని కొండ(లాయుడు తన పరాకమమును మునుముందు 

(పజలు “*విసరే రాళ్లమీద, దంచే రోకళ్లమీద, చెరిగే చేటలమీద, యాలలుగా 

పాడుతా" రనెన. తల్లి దమ్మమ్మ తనకొడుకు యుద్ధమున గెల్చునో లేదో యని 

మొదట తానే యుద్దమొనర్చి మూడుమారు లాతని నోడించి ధె $రమును 
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పురికొల్చెను. అప్పుడా వీరుని “వీపున ముల్లు బొడిచెను”. మల్లయ్య తన 

సైన్యముతో సహాయమునకు వచ్చెను. (కొండ(లాయుడు సైన్యమునకు 
కావలసిన ధనమునకై తల్లిని కాల్చి బాధించినట్లు కలదు, సర్వాయివాపని 

కథలో నున్న సంఘటనమే యిందును కలదు. కాబట్టి యిది రెండింటను అభూత 

కల్చనగా భావింపవచ్చును. ధన(ప్రసక్రి వచ్చినచోట్ల నిట్లుండును కాబోలు) 

సైన్యముతో నెత్తిపోయిన రెడ్డు లభింపరని కొండ(లాయుడు. మల్లయ్య, 

కొందరు యోధులతో భాగవతుల వేషము ధరించి పోలాస చేరుకొని యచట 

“సుంకరి కొండయ్య ఆట నాడిర. భాగవతమును చూడ వచ్చిన పోలాస 

దొరలను = కృష్ణారెడ్డి (ప్రభృుతులను - తమ్ము మోసగించిన పంతులును 

చిత్రవధ చేసి బయటపడిరి. ఇది విని గోలకొండ నవాబు, కొండ(లాయుని 

మీదికి దండు బం పెను. కొండ (లాయుడా సైన్యముల హతమార్చెను, పారిపోవు 

సైన్యముల పై కొండయ్య ఒక యొత్తైన “సూది మానుగుండు' నుండి దుముక 

నాతని కొక కొయ్య (గుచ్చుకొని (వణమై దానితో నాతడు మరణించెను. 

ఇంకొక గేయములో నాతడు శ|తువుల సంహరించి తానే బాలచం(ద్రునట్లు 

అలుగులపై నొంగెనని వర్ణింపబడినది, ఇప్పటికి కొండయ్య వయసు 24 

ఏండ్లు. జాలచం(ద్రుని దలపించు పరా(క్రమశాలి బల్లూరి కొండ లాయుడు. 

కొండ(లాయుని మరణానంతరము మల్లయ్య చూనువావాల (పాంతములకు 

అధికార యయ్యెను. 

పేర్లనుబట్టియో స్థలములనుబట్టియో పరిశోధన మొనర్చిన గాని 

కొండ(లాయుని సిసలైన చరిత్రము బయటపడదు. ఆనాడు సక్యాసత్యములు 
నిజానిజములు తెలియును, అప్పుడీ గేయమునకు చార్మితక (ప్రసిద్ధి కలుగును, 
పోలాస యనునది కరీంనగర మండలమునకు (ప్రాత పేరుగా తెలంగాణా 
శాసనములందు కాననగును!. కనుక నిది కరీంనగర మండలమునకు 

సంబంధించిన యస్పష్టచారిత్రకగేయముగా భావింపవలెను. 

జానపదుల దృష్టిలో శౌర్యము వీరమనగా నెట్టివో తెలిసికొనుటకు చారిత్రక , 

వీరగీయములు సహకరించును. పల్నాటివీరుల కథలు, సదాశివరెడ్డి కథ, ధర్మ 

పక్షము యొక్క ధైర్యశౌర్యాదులను వర్ణించునట్టిగాధలు. వల్నాటి వీరుల కథల 

1 తెలంగాణా శాసనములు, పుట గ్గ 



పదజ తెలుగు జానవద గేయసాహీత్యము 

కన్నను సదాశివరెడ్డి కథ ఉదాత్త ధర్మకీ రృనము చేయునట్టిది. నిజమైన వీరగాథ 

యిది యొక్క సే, పల్నాటికథ, ఆరె మరాటీల కథ దాయాదుల పోరాటములు, 

శౌర్యమే (పధానముగా వానియం దాక ర్గణముగల గుణము. కాటమరాజు కథ 

బొబ్బిలికథ ధర్మముకన్న పగ తీర్చుకొనుట నెక్కువగా కీ రి ంచునట్టివి. ఏదో 

సాకున ప్రాతపగల తీర్చికొననెంచిన కాటమరాజు, రంగారావు ఒకే స్థాయిగల 

వీరులు. సంఘమరణములు, సహగమనములు (కాటమరాజు కథలో 

అగుమంచి వంటివారు సహగమనము చేసిరి) మాత్రము జానపదుల జాలిగుండె 

గరగించినవి.బొబ్బిలి వెంగ(్రాయుడు బాలచం (ద్రుడువంటి వీరులయనాలో చితము 

మరయు నంధశౌర్యము జానపదుల మెప్పునకు వెలి కాలేదు. ఇక బంగారు 

తిమ్మరాజు దేశింగురాజుల యుద్ధమరణములును, వారి పక్షముననున్న 

న్యాయమును వారిని శాశ్వతముగా వీరుల నొనర్చినవి.కుమారరాముడు, సోమోజి, 

చిన్నపరెడ్డివంటివా రధర్మయుద్ధములో పరాజితులై పట్టుబడిరి.భారతీయరణ నీతిని 

పాటింపక నల్ల సిద్ధిరాజు తన సై న్యమున ౦త టిని పురికొల్చియున్నచో తొలినాడే 

కాటమరా జోడియుండును. ఒక వీరునితో నొక్క వీరుడే తలపడవలయు 

ననునది భారతమునాటినుండి బొబ్బిలినాటి వరకున్న మన యుద్ధనీతి. మేచ్చుల 

తోడను, తురకలతోడను, పాళ్ళాత్యులతో డను చేసిన యుద్దములందు భారత 

పీరు లెందరో ఇట్టి యద్దసమయమునకే బిలియైరి, అట్టివారలందరును జానపదులకు 

వీరులే. విశేషించి మోసమునకు పట్టుబడిన బందిపోటుదొంగ చిన్నపరెడ్డి 

వంటివాడు కూడ జానపదులకు “బంగారపు కడ్డి" యయ్యెను. ఇట్టి గుణములే 

జానపదులకు శౌర్య వీరములందు (ప్రగాఢాభిమానమును కలిగించినవి. ఆ 

సంస్కారబలమున వారాయాపదముల తరతరములనుండి పాడుకొనుచు వచ్చు 

చున్నారు. (కొత్తగా జరిగెడు సంఘటనములందీ గుణలేశములు గన్చించినంతనే 

వానినిగూడ వీరపదములుగా బాడుకొ నుచున్నారు, వీరారాధనము-వీరకీ రృనముతో 

పాటు తెలుగుజాతి మనసు కెక్కినది. కనుక నీ వీరగీత-చార.త్రక-[పకరణ 

మింతగా పెంచవలసి వచ్చినది, ఇంకను కొన్నిపదము లస్పృశ్యముగనే 
యండిటోయినపి. 



మతసంబంధ గేయములు 

నవనాగరకులగు ఏకొలదిమందికో మతముపై విశ్వాసము సడలినదిగాని 

అధికసంఖ్యాకులకు మతమే కనువెలుగు. జనసామాన్యమున జీవితమునందు 

మతమునకున్న (ప్రాధాన్యము మరొకదానికి లేదు. రాజకీయ, సాంఘిక, ఆర్టిక, 

నైతిక సమస్య లన్నియును మనదేశమున మతమునకు లోబడి తదనుగుణముగ 

రూపు దిద్దుకొనుచు వచ్చినవి. మతమునకున్న (ప్రాముఖ్యమును చెప్పుటయేకాని 
దాని మంచిచెడుగులు విమర్శంచుట (ప్రస్తుతక _ర్భవ్యము కాదు. భారతదేశముననే 

పుట్టి గిట్టిన మతము లెన్నియో కలవు. ఇది గాకను ఇతరదేశములనుండి 

చొచ్చుకొనివచ్చిన మతములు మరికొన్ని గలవు. మతమనునది భారతదేశమున 
(పాముఖ్య మందిననాటినుండి నేటివరకును (మతవర్గము లెన్ని యున్నను, 

ఏయే కాలములం దేయేమతములు విజృంభించి, ఏయే మతములు సన్నగిల్లి నను) 

దాని యవిచ్చిన్నస్వభావము మా(త్రము స్పష్టముగా గాననగును. భాధతమున 

నెన్ని మతము లెంతెంత స్థానమును సంపాదించుకొన్నవో వాని (ప్రభావము 

తెలుగు దేశమునకూడ ఇంచుమించుగా నంతియ, తెలుగు దేశమున వై దికములు 
నవైదికములగు మతము లెన్నియో పరిఢవిల్లినవి, ఒకప్పు డొకమతము 
విజృంభించిన మరొకప్పుడింకొక మతము విజృంభించినది.ఒక యవైదికమతము 

పారిపోయిన, మరొక యవైదికమతము పుట్టినప్పటి రూపమునే మార్చుకొని 
వై దికత్వము కలిగించుకొన్నది. ఆయా మతములకు కాలానుగుణముగా రాజ 

(ప్రాపకము(ప్రజావ్యా ప్పి మున్నగునవి కలిగినవి.[పజలందు మతభ క్తియున్నపుడు 

అట్టిదానిగురించిన వాజ్మయ మనునదిగూడ నంతియ (ప్రాధాన్యము వపాొంచి 
యుండుననుట వేరే చెప్పనవసర ముండదుగదా.స్వమతమందలి దృఢవిశ్వాసమో 
పరమతద్వేషమో పరాంకోటి నందినప్పుడు గాని లేదా వాని [(వచారము 
గావించవలెనను ఉద్దేశము కలిగినప్పుడు గాని యా మతావేశము రసావేకముతో 
గలిసి వాగూవము ధరించును. మతము పోయినప్పుడు దానితోవాటు దానికి 



కక తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

సంబంధించిన వాజ్ఞ్యయముగూడ పోవుట పరిపాటి. ఒకప్పుడు జై నబౌద్ధము 

లాం(ధదేశమున బహుళవ్యాప్పి గాంచినట్లు ఆ మతస్థులగు శిల్పులు గండరించిన 

శిల్బములే చెప్పక చెప్పుచున్నవి, ఆకాలమున నాం(ధ్రదేశమున తెలుగులో జైన 

బౌద్ద వాజ్మయమెంత యుద్భవించినదో యెవడెరుగును? కాని ఆవాజ్మయ మిప్పుడు 

మచ్చునశకైన కానరాదు, సంస్కృతమున మాత్రము దిజ్నాగాదుల నాటకములు 

ఏవో కొన్ని నిల్ఫినవి. శిష్టసాహిత్యమున నప్పటి చిన్నెలు లభించుట లేనప్పుడు 

నిత్య పరివర్తన మం దెడు జానపదవాజ్మయమున నాజాడ లరయుట లాభములేని 

పని. నేలలో తలదాచుకొన్న శిలలు తప్ప తక్కిన వి[(గ్రహము లాకాలము 

నాటివి కొం(గొత్త యవతారము లె త్రి న'జ్జన్ని యో నిదర్శనము లున్నవి, జైన 

విగ్రహములు బౌద్ధవిగహములు శైవవైష్టవవిగ్రహములుగా (మతము 

మార్చుకొని) అవతారమెత్తిన గుళ్లుగో పురములు హన్మకొండ, వేములవాడ, 

కొలనుపాక, రామతీర్థము, పిఠాపురము, పట్టిసము, నం దేశ్యరమువంటిచోటులం 

దిప్పటికిని కలవు. కనుక వానిగురించిన జానపదగేయములు మనకు లభింపవు. 

ఇప్పటికిని సజీవముగా అనగా (ప్రజాబాహుళ్యమున వ్యాప్తియందున్న మత 
సంబంధములగు గేయములే మనకు లభించును. ఆయా కాలములందు కొంచెము 

ఎచ్చుతచ్చులై నమ శైవవైష్టవములు రెండును తెలుగుదేశమున సమానముగనే 

వ్యాపించీనవి.ఇప్పటికి వాని బలాబలము లంతగానే యున్నవి. మొదట శైవమత 

శేయములిను విచారించి తరువాత వైష్తవమతగేయములను విచారింతము, 

శివవుత సంబంధములు 

కై_వమతభేదములు, వాని (ప్రభావము, మన దేశమున వాని వ్యాప్తి 

మున్నగు విషయములు కీ. శే. డాక్టరు చిలుకూరి నారాయణరావుగారు 
పండితారాధ్యచరిత్రమునకు (వాసిన పీఠిక, కీ. శే. వేటూరి [పభాకరళాన్తిగారు 

దిసవపురాణమునకు (వ్రాసిన పీఠిక, (శ్రీ బండారు తమ్మయ్యగారి రచనములు, 
కీ. శే. చిదిరెమఠం వీరభదశర్మగారి వ్యాసములు వివరించుచున్నవి. (ప్రాంత 
(కర్ణాటక) దేశములకన్న తెలుగుదేశమున బసవేశ్వరుడు (ప్రతిపాదించిన 
(అవైదిక) వీరశైవము కొంత తక్కువగనే యున్నదనవచ్చును. కారణము 
పండికారాధ్యుని నంటివారు 'భక్కిమీద వలపు [బ్రాహ్మ్యాంబుతో పొత్తుుపాయలేను 
నేను 'బివవలింగి.. యనుటయే. పండితుడు వీరశై వమును వై దికమార్గమున 
(వ్రచారమొవర్చిన ఘనుడు, అట్లయినను.. ఆమతసహజమగు ఉ(దేకము, భక్తి 
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సాతత్యము, శై వేతర నిరసనమువంటి లక్షణములు తప్పలేదు, “ఆవగింజంత 

బూదిమై నలదికొనిన, వెలది గుమ్మడి కాయంత వెల్టి పుట్టు! నన్న మహాకవి 
వాక్యములు పరమసత్యములు, సామాన్య'కై వుడగు (అదై(తశై వము) శ్రీనాథ 
మహాకవియే యిట్లన్న వీరశై పులమొట వేరు చెప్పనక్కర లేదుకదా. అనాదిగా 

నున్న సాధారణశై వము వేదచోదితమే. “వై దికమం(త్రోపస్టితుడై న రు(దుడు 
వేదాంతమునందు శివరూపపరిణామమును బొందుచు శివోకహం అను 

తత్వమును సువ్యక,ము చేయుచున్నాడు. శ్రైవాగమము లీతని పర(బహ్మ 

మనెను. భారతదేశ మంతటను వ్యాపించిన శై వములో రానురాను కొన్ని 
భేదము లేర్చడెను. జై నబొద్ధాది యవై దికమతములను ఖండించిన 

శంకరాచార్యులు శ్లైవవైష్షవాదివై దికమతములను స్వీకరించి యదై ఇతమును 
(ప్రచారము చేసిరి, ఇట్లీ జ్ఞానమార్ల మొకవైపు (ప్రచారమగుచుండ నింతకన్న 
నధిక వేగముతో కుమౌరిలభట్టు (ప్రతిపాదించిన కర్మమార్గముగూడ ఆంధ్ర 
దేశమున (ప్రచారమగుచుండెను, కాని కర్మజ్ఞానమార్గములు రెండును కొలది 
మందికే కొరుకబడిన కొయ్యలు. జనసామౌన్యమునకీ విజ్ఞాన మందునట్టిది 

కాదు కనుక, రామానుజాది భక్తులు శరకరుని మాయావాదమును ఖండించి 

విశిష్టాద్వెత భక్తిమార్గమును చాటిరి, బసవేశ్వరాదు లిదే భక్తిమార్గమును 

శివపరముగా చాటిరి. సూకములకు దిగినచో కొంత భేద మారయవచ్చును 
గాని స్థూలదృష్టికి నీ కై వవ్వైన్షవములు రెండును విశిష్టాదె్యతములే. కీ. శే, కాశీ 
నాధుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు వీరశై వమునుశివాదై కతమనిరి. శై వనములో 
పాశుపత, కాలాముఖాదిశాఖాభేదము లున్నవి. పూర్వము వీనిలో నాం[ధదేశమున 
(ప్రబలిన శైవము పాశుపతము, “ఈ మతము (ప్రకారము (బహ్మాదిసపిపీలికా 
పర్యంతము సమస్సప్రాణికోటి పశువులు; సంసారబంధమే పాశము. 
ఈసకలపసకురాశికి పతియగు శివుడనగా పశుపతి తద్భ కనక పాశచ్చేదము 

గావించి ముక్తినొసగునుి. ఈశ్రైవము బసవేశ్వరుని కాలమునాటికి 
వీరశ్లై వమయ్యెను. _ కర్మజ్ఞానమార్షతిరస్కారముు భవ _ నిరసనము, 

జంగమభకి,, లింగధారణము, విభూతి రు దాకధారణము, పంచాక్షరీ 

మంత్రము, లింగపసాయిత శస్త్రధారణము, వర్ణలింగావివక్షతా ది 

1, హరవిలాసము. 

2, (శీ వేటూరి (ప్రభాకరశాస్త్రి. బసవపురాణ పీఠిక 
8, వీరశైవాంధ వాజ్యుయము పుట. 17 (శీ శిష్టా రామకృష్ణశ్గా స్రీ, 
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ముఖ్యలక్షణములతో పాటు నీ మత(ప్రచారమున వీరో(ద్రేకముతో దండనీతి 

కూడ (పయోగార్హమగుటచే నిది వీరశ్లై వమయ్యెను. ఈ వీరశై వమున నిది 

పృటిన కొలముననే రెండు భేదము లేర్పడెను. ఒకటి లింగాయతము, రెండవది 

యారాధ్యము. మొదటి శాఖకు బస వేశ్వరుడు రెండవకశాఖకు మల్లి కార్జున 

పండికారాధ్యుడు (ప్రవక్కలు. 'వేదాగమముల (ప్రతిఘటించి జాతి తారతమ్యముల 

నిరాకరించి సంఘసంన్క_రణము చేసినవాడు బసవేశ్వరుడు, వేదాగమముల 

నమసరించి వర్ణా(శ్రమధర్మముల పాటించినవాడు పండిపడు. లింగాయతము 

కర్ణాటకమునందును ఆరాధ్య మాం[ధదేశమునందును నధిక[(పచారము గాంచెను, 

కాని ఈ రెండును రెండుదేశములందు గూడ (పాకిపోయినవి, ఆ౦(ధ'దేశమున 

(బహ్యాక(త వై శ్యు లారాధ్యమును శూ(ద్రులు లింగాయతమును నధికముగా 

షోషించిరి. బసవేశ్వరుడును సండికారాధ్యుడును సమకాలీనులు. బసవేశ్వరుడు 

కర్ణాటకమున పండితారాధ్యు డాం(ధ్రదేశమున వీరశ్లై వమతప్రచారము చేసిరి, 

బసవేశ్వరుని మహిమలు విన్న పండితుడు బసవని వీరశై వవమున నంతియ 
ఉ(దేకము గలవాడయ్యును (బ్రాహ్మ్యంబ్బుపై వలపు వీడజాలనని చెప్పి 

పంపెనట. బస వేళ్వరుడు లింగై క్యమందిన కొలది దినములకే పండితుడుకూడ 

లింగై క్యమయ్యెను. పండితుడు తలపెట్టిన పం యావదాం(ధముననే కాక 

కర్ణాటకమునగూడ కొనసాగించినది పాల్కురికి సోమనాథుడు. సోమనాధుడు 

మల్లి కార్జున పండికారాధ్యుని పాండిత్యము బసవేశ్వరుని భక్తి రెండును 
మూద్రీభవించిన వ్యక్తి. కనుకనే యాతడు పండితపామరు లందర్ని 
ఏరశ్ళెవము వైపునకు లాగగలిగెను. వీరశ్రైపు లీతని భృంగి యవతార 

మందురు. పండి ఏలకు సోమనాథభాష్య రుదభాష్యములను, పామరులకు 

పండితారాధ్యచరి(త్రము బసవ పురాణములను (పసొదించిన మహాపండితకవి 

భక్తుడు. వండితులను (కుతి సస్ర్రతిపురాణాది పమాణములతోడను, పామరులను 

ఏరశై వభక్క మహాత్మో్య పాఖ్యానముల యర్ధవాదలతో డను సంతృప్పిపరచి 

పీరశ్రైవమత వాజ్యయమునకు వై దికవాజ్మయమంతటి _పామాణ్యమును 

గల్నించెను, మహానిరంకుకుడై సంస్కృతసం (పదాయానుగతరచనావిధానమును 

తృణీకరించి మత ప్రచారదృష్టి గలవాడై ఛందమున ఇతివృత్తమున రచనా 

విధానమున భిన్నమార్గ మవలంబించి ఆం(ధ్రవాజ్ఞ్యయము పైన జాతీయతాము[ద్రను 

(వగాఢముగా వేపెను, దేశీయములగు డ్విపద రగడాది ఛందములకు గౌరవము 
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గూర్చి యానాటి దేశీయఛందములను (పజాబాహుళ్యమున (వచారముననున్న 
పదముల ననేకము 'పేర్కొనియుండుటచే జానవదసాహిత్య విమర్శనమున 
పాల్కురికి సోమనాథునికి పథమమున నమస్కరించి తరువాత కార్యమునకు 
గడంగవలయును. ద్విపదలగూర్చి సోమనాథుడు చెప్పిన మాటలను ఆనాటి 

గేయఫణజీళులను (ప్రవేశికలో పేర్కొని యుంటిని. సోమనాథుని దయవలన 
ఆనాటి కొన్ని గేయముల 'పేర్లయినను మనకు దెలియవచ్చినవి. లేనిచో నా 
గేయములు మిగులకుండ పోయినటులే వాని షేర్లుకూడ రూపరియుండును. 

ఆనాటి శైవకవులెందరో యీ దేశిచ్చందములందు కవితలల్లి రి, పండితారాధ్య 
చరి(త్రమున పేర్కొనబడిన “ఆనందగీత౦ంబు లర పాడుచు శివానంద లీలల 

నలరి యాడుచును, శంకర గీతముల్ సరస బాడుచును”వీ రశై వభక్స్తు లుండిరి. 
తుమ్మెద పదములు, (ప్రభాత పదములు, వాలేశు పదములు, గొబ్బి పదములు 

మున్నగునవి యన్నియును శివపరముగా పొడుకొనుచుండి5. వాని స్వరూవము 

నేడు మిగులకున్నను అట్టి పేరుతోనున్న గేయములు (పచారమందున్న వి. 

"సంస్కార శూన్యమై, వండితానాదృత మై, (ప్రాచీనకాలమునుండి దేశమున 
జీర్ణ్వమైయున్న గేయరచనమును, సర్వజనాదరపా(త్రము చేసి, సారస్వత గౌరవము 
కూర్చి, అందు కివ్యరచనము జేసిన (ప్రపథమిుడు పాల్కురికిసోమనాథుడు' 1. 

శ్లై వుల కాలమున జానపదవాజ్మయమునకు జరిగిన దోహద మీ క్రింది వాక్యముల 
వలన దెలియును. "వైదిక సం|ప్రదాయములో స్త్రీలకునూ (బ్రాహ్మణేత రులకునూ 
మం(తపూజార్హత లేకపోయినది, వీర శై వమతవిజృంభణము భక్తి నే పరమాధి 

కారముగా పేర్కొని అన్ని జారులవారికీ, స్త్రీలకూ, పూజార్హతను కలిగించినది, 

సౌధాగ్యమూ సంతానమూ కోరి, స్రీలు (వ్రతములు చేయుట వీరశైవ మత 
(పచారముతోనే మొదలు. మన శ్రీల (వతాలలో నూటికి తొంభయి గౌరి 
(వ్రతాలే. మత వ్యావనమును జానుతెనుగు రచనలవల్ల సాగించిన వీరశైవులు 
ఈ|వ్రతకథలను కూడ జానుతెనుగు ద్విపదలల్లోనూ, వాటి పాటల వరుసలలోనూ 
రచించి [ప్రచారము చేసినారు, ఈ|వ్రతకథలనంటి ఇతరకథలను గూడ 

ద్విపదలూ సీసములూవలె సాగిపోయే వరునలలో రచించడము (పారంభమై 

1, వీర శైవార్యధ వాజ్మయము, పుట 41, శిష్టా రామకృష్ణశాన్త్రి 
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పటట తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

స్రీ లపాటలనే దేశిసారస్యతశాఖకు కారణమైనది'!. ఇంతియ కాక జంగములు 

వీరశైెవభక్సులు చెప్పెడు కథలుకూడ వారి పేరుతోడనే జంగంకథలని 
పిలువబడుచున్నవి. తొలుత నిని వీరశైవులగూర్చి వీర శెవులచే చెప్పబడిన 

కథలై యుండును, కాని తరువాత ఆసద్ధతిలో నడచినవి గాని లేదా జంగమువారచే 
చెప్పబడు ఇతరకథలు గాని అదేపేరుతో జంగంకథలుగా (ప్రసిద్ధి గాంచినవి, 

ముఖ్యముగా చెప్పవలసిన దేమన వీరశ్హై వము జానపదసాహిత్యమును - దే 
సొహిత్యమును-ఇతో ధికముగా నాలంబనము చేసికొని (పజాబాహుళ్యమున 

(ప్రచారము గాంచినది, శివభక్తుల కథలనో శివపారమ్య మును చాటునట్టి కథలనో 

చేపట్టి వీర.శై వకవులు పద్యకావ్యములు గేయకావ్య ములు 'పెక్కులు రచించిరి, 

“ఊరూర సిరియాకు చరిత,పాటలుగా గట్టి పాడెడువారు” సోమనాథుని కాలమునకే 

యుండెడివారు. నన్నిచోడుడు పేర్కొన్న శివాంక మౌలికలు, జంగమ 

మల్లి కార్జునుని పాడిన రోకటి పాటలు శై వగేయములే కదా! సోమనాథుడు తన 

బసవపురాణము పండికారాధ్య చరి(త్రములందు ఎన్నియో శై వగాధల వివరించి 

నాడు. అంతవరకు అక్కడ నొకటి ఇక్కడ నొకటి బయలుదేరిన శై వగాధలు 
సోమనాథుని బసవ పురాణము (స్వయంభూ ఆలయాది ) చేవాలయ(ప్రవేశము చేసిన 
తరువాత మరంత విస్ప్సరించియుండును, [కీడాభిరామముకాలపు జక్షు లపురం ద్ధి 

పాడిన కొమవల్లి వలపు, బవనీల చక్రవర్తి పాడిన పరశురాముని కథ తై వములు 

కాక పోయినను నాటి శైవగాధలకు (పతిద్వంద్వ్యులనుట కాకేపణము లేదుః 

(క్రమముగా వీరానీకముం బాడు ద్విపద పబంధములవంటి, శై వ(ప్రబంధములును 

వెలసినవి, “పాపహరణమయ్యె బసవపురాణంబు' అని వేమన్న నాటికి పారాయణకు 
బసవపురాణ మట్టివానిలో నాయకమణి. శైవగేయములలో దక్షుని యజ్ఞము, 

మేనకాదేవి నొప్పులు, మేనకాపార్వతీ సంవాదము, పార్వతీ కల్యాణము, 

గంగావివాహము, గంగాగౌరు సంవాదము, సవతుల కయ్యము, లక్ష్మీ పార్యతుల 

సంవాదము, |త్రిపురానుర సంహారము, సురాభాండేశ్వరము, మార్కండేయుని 
జననము, చిరుతొండరాజు కథ, భల్లాణరాజు కథ, కుమ్మరగుండయ్య కథ, 

కొమిరెల్లి మల్లన్న కథ మిక్కిలి (పచారమందున్న ఏ. 

దొశని యజ్ఞము : శివుడు తపోనిమగ్నుడై యుండగా నొకనాడు దక్షుడు 
యజ్ఞము చేయసంకల్చించి, తొలుత, పెద్దకూతురగు సతీదేవిని, పెద్దయల్లాడగు 
శివుని ఆహ్వానించుటక్రై 'కైలాసగిరికి వచ్చెను, శివుని సన్నిధికేగి “దండంబు 

1. దేశి సారస్వత విభూతి, (శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి 
- కిన్నెర. డిసెంబరు 1058, 



మతసంబంధ గేయములు సతత 

దండంబు దండంబులని పలికి, దండంబు ఓదేవ దండమని పలికెను. కాని 

“దీక్షబట్టుక శివుడు వివరాము తెలియకా, విరసాముతో నుండెను. జరిగిన 

సరాభవమున కతికుపితుడై దక్షుడు కూతురు చెంతకు పోయెను. సళీదేవి 

“అల్ల ంతట దక్షుని రాక తా పొడగని, శ్నీఘాన గధెపై వేగమున తా లేచి, కాళ్లు 

గడగడవణక పాదార్భనము చేసి, వెలది తా నిలుచుండెనూి.దకుడు రూకేక్షణముల 

నీస్పులురల శివుని దూషించి “పార్వతీ నీవు నా పాలింటనే లేవు, ఇంతి 

సీకు నాకు యింతె కడలాయెనని, అతివేగమున తర్లెనూ”, సతీదేవి తండ్రిని 

బతిమాల జూచెను కాని దతుడు తిరిగి చూడకనే వెడలిపోయెను. “ఆసురుల 

బిలిపించి అతిశీఘముతోను, వన రెరిగి యజ్ఞశాలలు గట్టింతమని, ఆట 
కూటము్కలూ నాటకపు శాలలు, చిలుకలు గోడలా చిత్తరువు లేయించి, భమిడి 

స్పంభాలతో పందిళ్లు వేయించి, అగ్నిహో(త్రుని కరుగు అయిదు గుండంబులు, 
మొదలుగా గల సమ_స్తనిర్మాణములు గావించెను. కాని యాతడు “అప 

శకునముతో గె ఆయజ్జకాలి, దక్షుడు కొంత శాంతచి త్తుడైన తరువాత 

నాతని సతి భర్తను సమీపించి “అలనాడు కై లాసగిరికి వేంచేస్తిరీ, 
ఈశ్వరులాదేవి యేమనెనో చెప్పుడీ, పరమేళ్వరుతో గాక పార్వతి రాననెన, 
అటుగాక కై లాసగిరి పర్వతమ్మీద, తను లోకధారుడై తపసు చేయుచుండెనా, 
భయమున భీతిని పలుకరీంచదాయెనా, వౌయుక్ రమ్యని పలికి వేగిరం వన్నీరా, 

కైలాసగిరిమీద ఘనుడు పాలించుచు, వొటునికీ రాలీరోదొ' యని (ప్రశ్నించెను. 
దకుడు జరిగినది వినిపించెను, దతసతి కూడ కూతురుపై నలిగి కొంత 

దుఃఖించెను. కాని దకుడామెను మందలించి కూతురుపై మమత వీడుమని 

బోధించి “ఆ యింతి మన పాలింట బేదని తలచి, పూజితమయిన సుత లిందరే 

యనుకొనీ, మనను కుదురజేసుకో మలపరాయీ వలెను, చెర వదలి యైనను 
చేడె వచ్చినగాని, (ప్రియము జేసి మీరు పీట వెయ్యగవద్దు. వెలది రమ్మని మీరు 
కౌగలించగటోకు, డెక్క_డున్నా స్రీలు అక్కడేయుండు"డని యాజ్ఞాపించెను. 
సతీదేవి స్నేపాతు లదివిని తమలో తాము దుఃఖించి యూరకుండిరి. యజ్ఞమునకు 
బంధువులు మునులు దేవతలు వచ్చుచుండిరి. శై_లాసగిరి మీదుగా వచెడు 

దేవతలను జూచి “ఎటనుండి వచ్చెదరు ఓ దేవతల్లార, ఎక్కు_డికి మీరు 

విజయము చేయుచున్నారని సతీదేవి యడిగి తన తండ్రి యజ్ఞము చేయు 
చుండెనని తెలిసికొని దుఃఖించెను. దేవతలుగూడ నీ విపరీతమును గాంచి 

భయపడిరి, సతీదేవి హృదయ మాపుకొనలేక తానును సిద్ధమై శివుననుజ్జ వేడెను, 



కింరా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

శివుడు పిలువని పేరంటమునకు వలదనెను. కాని సతీదేవి “నాడు మా త౦(డ్రొచ్చె 

నగధరా మీ కడకు, దీక్షబట్టుక మీన తపసులో నుండగా, నా సన్నిధికి వచ్చి 

నాతి రమ్మని పలికె, హరుడును నీవును అతివేగ రమ్మాని అతని పురమున 

శేగెనూ అని సవరించి చెప్పేను, కాని పరమశివుడు వినడయ్యెను. సతీదేవి 

దుఃఖించి బతిమాలెను. వలదన్నను వినక పోయినచో నవమానము పాలగుదు 

వనియు “కూడికలు లేవికా కుందరదనా మనకు" ననియు శివు డూరకుండెను, 

సతీదేవి “రాగిభూషణాలు రమ్యముగ ధరియించి, ముత్య వ(జము తొడుగులు 

ముగుద తా దొడిగి, వజ్రాల వడ్యాణము వనిత తా ధరియించి, పొగడ రేకులు 

జాజి మల్లి దండలు ముడిచి, వీభూతి చేర్చుక్క తిలక మమరగ దీర్చ” 
విఘ్నేశ్వరుని నందిపై నెక్కించి తాను పుష్పకమెక్కి. క్రైలాసమునుండి 
దక్షపురికి బయలుదేరెను. (ప్రయాణసమయమున నపశకునములై నను ఆమె 
గణ్ంపదయ్యెను. దక్షవాటిక చేరుకొని సతీదేవి “నందీశ్వరుడ నేను పోయి 
వచ్చినదాక, పొరుగునా యుండుమని తోపున బంధించి” లోని కేగెను. “గవిని 

కాపులవారు గడగడా వణకుచూ నెలతకూ తెరవిచ్చి పాయ నిలుచుండిరి. 

సతీదేవి లోనికేగుచు నచటి వై భవము గాంచి “ఇంత వై భోగము జూడక దేహ 
మేటిక్సి అనుచు తన మదిని సంతోషమును బొంది, వచ్చి దక్షుని యజ్ఞశాల 
ముందర భమిడి, _స్తంభమున తా నిలిచెనూ'. ఆమెను పలుకరించక సఖులు 

చంకనున్న గణనాథుని తీసికొని పూజించిరి. దక్షకాంత మనుమనికి ఇరకుగడలు 

ఉ౦డాళ్లు తినుటకై ముందుంచెను. గణనాథుడు “పార్వతిమీదనూ చింత 

యించుకలేక, భక్షించుచూ నుండెనూ. సతీదేవి చెల్లెం(డ్రు తమ తమ పుత్రుల 
నెత్తుకొని యటనుండి లేచిపోయిరి. సతీదేవి మాత మేమనుకొనదయ్యెను. 
యజ్ఞము చేయుచున్న దక్షుడు సతీదేవిని (క్రీగంట చూచి కోపావేళముతో “ఎంత 
జెప్పినగాని యెరుగరాదే బుద్ది నాడె కడజేస్తినీ నాకు నీవు లేవని, నేటిదాకా 
సీవు నిజమౌటయెరిగితే, ఉన్నట్లు యెరిగితే ఉవిద యీకశోభనం, తలపెట్టకేపోదు 

సరివారిలోపలా, అల్లుడూ కూతురూ రాకతీరాదని, అక్షంతలు గంధాన అర్భించి 

పిలిచితిన?, శోభనానికి మీకు సొంపుబుట్టాదనీ, జోడీలుబెట్టించి తోడితెప్పి_స్టినా, 
అతివ యిందరిలోన హీనపడకా నీవు, అధికురాలని వ_స్పివా యని నిందించెను. 

ఇంతటితో నూరకొనక “నీ పతికి గలయట్టి నీమమ్ములూ లేవు, (ప్రతి(ప్రతీ 
భూములూ చరియింప నేరము, ఈశాన్యమందునా తిరుగాడ నేరము, శ్మశాన 

మందునా మట్టుజేర్చుకు మేము, మునివృ త్తి తోడను తపసు చేయనేరము, 



మతసంబంధ గేయములు పత్ర 

యెక్కి తిరుగను మాకు యెద్దు దున్నా లేదు, కప్పుకు తిరుగను మాకు కావి 

బొంతా లేదు, భ[ద్రాసనమ్ముకే పులిచర్మమూ లేదు, హ_స్తమ్ము వూతకే అడవి 

యెముకా లేదు, అడవిమృగముల జంపి ఆ యెముకలూ దెచ్చి, పాతగట్టుక మేము 

శంఖూద నేరమూ, పూటకూళ్లు గుడిచి బూటకము నేరమూ, వేబ్బిన వారికీ 

వంచనలు సేయక మీదు జూచుచు హర హరా యననేర, మటువంటి 

పున్న మాచం (ద్రుణ్జీ సీవ బాసి, నెలత నీ హృదయాన (పాణమ్ములుండెనా, 

అధపాతాళాన అణగియుండగలేక, ఆధికురాలనని వ_స్టివా'యని దెప్పిపొడిచెను. 

సతీదేవి “పోతరించకు దక పొంగు కూడూగాదు, వ్యధ పెట్టి నన్నూ యేమనుభ 

వించేవని “పతిమాట విననిస్త్రీ పాపిష్టరాిలని తన్ను తా నిందించుకొనిోభూమిలో 

నుష్టదకుని పు(త్రినగుకం'టె, అడవిలో నొక |మ్రానునయి యుండు హే మేలు, 

దక్షుపు[త్రీననే లోకనిందయు వేగి బాపుకొందునని భావించి “*భస్మంబు చేయుమని 
పావకుని (ప్రార్థించి హృదయ మాపుకొనలేక తల్లిని సమీపించి “పూదోట 
నీరులే పాదములు సోకినా, వెన్న కరగినరీతి తల్లిగర్భంబగును, కదలకున్నా 

వేమి కరకు రాయివలెను, నీవేమి జేసేవు నా జన్మఫలమిదీ, అక్క- చెల్లెళ్ల నా 

కడ్డుపడ రారుగా? యని దుఃఖించి కోపమున దక్షుని శపించి *యెన్నిజన్యింబులూ 

యె త్తి పుట్టినగాని, చావుపుట్టుకలేని సదాశివున కేను, భార్యను గావలెనని పావకుని 

(ప్రార్థించి, మిట్ట మధ్యాహ్నమున మహామునులు జూడగా, బొటన(వేలుతో ను 

కట్టడయి (హాయగా, మధ్యాహ్నమున మహామునులంత జూడగా మండి తామగ్గి 

సభియా." మునులు దేవత లదిజూచి కీడు శంకించి యజ్ఞమును విడిచి పోవ 

నుండగా దక్షుడు వారిని వారించి 'కడతేర యజ్ఞంబు గావింతుమని పలికి” 

కార్యమునకు గడంగెను, నందీశ్యరు డిచ్చట జరిగినదంతయు చూచి పోయి 

శివున కెరిగించెను, శివుడు (ప్రళ్రయమూ ర్రియై “ీ(ఘూన లలాటముపై చెమటలూ 

దీసి, శ్రీ ఘూన చ(ట్రాతిపై చినుకూలె చల్లె'ను. అంత వీరభ(ద్రుడుదయించి, *కాస్తు 

నో పూ_స్తునో విష్ణులోకమంత, కొందును తిందునో సకలలోకము లెల్ల, అంత 

వృ_త్తాంతమ్ము తనతో జెప్పుమనీ తం|డ్రిపాదములకొ రిగెను' శివుడు వీరభ।ద్రునితో 

'దకుడీ పురికేగి పురము పొడుచేయు” మనెను, మహా(ప్రసాదమని వీరభద్రుడు 
“'ధవళశంఖులు రెండు తళతళా మెరయగా, వీభూతి వెండికట్లు విరివైన తలజడలు, 
హావీర హావీర వీరరు(ద్రా యనుచు దక్షుని పురము చేరుకొని ఒక్కొక్కరిని పట్టు 

కొని తన్నుచుండెను, దక్షు డీశ్వరుని తూలనాడగా, కనుగీటి నవ్విన భృగువును, 



తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 
తగుల 

శివుని శపింసగా జూచి నవ్విన పూషుని చండీశ్వరుడు దంతములు విరుగదన్నెన్స్న, 

మునులను దేవతలను తలలు నంకి వీరభద్రుడు “దథునీ తల (యుంచి పావకునికీ 

వేల్చి, అచ్చటా గూర్చున్న దక్షసతినీ జూచి, సోమయాజులు నేను సోమిదేఏఏ 

సీవు, అనుచు అగ్నిహో కునికి హోమములు వే_ల్హమని, హ_సృమ్ములొ యెముక్ర 
ఆజ్యమ్ములో ముంచి, స్వాహయమని వేల్చెనూ”. పురమును యజ్ఞవాటికను 

వీభత్సము చేసెను. మునులు దేవతలు కొందరు పారిపోయి యచటి వీభత్సమును 

[బ్రహ్మకు విన్నవించిరీ, (బహ్మ దేవతలను దోడొ.ని అందట కలిసి 

శివుని కడకు వచ్చి “వీరన్న చెయ్యులు వింతలుగా చెప్పి, దక్షప్రజాపతిని 

(బతికించుమని వేడి, యజ్ఞమ్ము సాంగముగ గావించుమని చెప్పి, పాడాలకే 

(మొక్కి_రీ'. ఈశ్వరుడు దేవతలతో “దుష్టులను శికించ సుజనులను రక్షింప, 

అవతార మెత్తితిమి అవనిలోపల మేము. ఇంచుకా (క్రోధము మనసునా లేదని” 
పదమని అందరును కలిసి దక్షపురి చేరుకొనిరి, గొజ్లెతలను దటిని మొండెమున 

క్రతికించి దకుని (బ్రతికించి యజ్ఞము సాంతము చేయించి ఈశ్వరుడు, (బ్రహ్మ 

విష్ణువు తమ తమ యజ్ఞభాగములు గొని తిరగిపోయిరి, దగ్గమెపోయిన సతీదేవి 

మేనకాహిమవంతుల గర్భమున పార్వతియై జన్క్రించెను. ఆమె “ఫివ శివ 

యనకనూ పాలై న |తాగదూ, హరహరా యనకనూ ఉగ్గెన (తాగదూ, ఘణఘణ 

మనుచునూ ఘంటలే (మోయకా, కన్నులానే జూడదూ.' శిపభకితో పెరిగి 
పెద్దదై తల్లిదండ్రులతో “ఈశ్వరుని జూడకా యిక నిలువజాలనూ, వసములకు 
నే బోయి తపసు నొనరించుకొని, ఈశ్వరుని పెండ్లాడి ఇంటికీ వచ్చెదినని 
యనుజ్ఞ వేడెను. పర్వతరాజు బిడ్డను గారపించి “నీవు కోరనయట్టి వరునినే 
వెతికించి, పెండ్లి జేసెదనమ్మ చేడెరో నే నీకు, తపసుకూ బోపద్దు తరుణీ నీ 

వెక్క_డికి, నిను బాసియు మేము నిముషమోర్యాలే” మని చెప్పినను పార్వతి తన 

పట్టు వీడక వనములకేగి “ఆకుమీదాకుంచి పోకమీద పోలుంచి, వంటిసూదిమీద 

వనిత కాలూయుం౦చి ఘోరమైన తపమొనరంచిను. శిషడు జంగమరూపమున 

సాషెత్కరించి “నీవుగోరిన వరుడు నినుగోరి తావచ్చునని పార్వతికి చెప్పి 
తిరిగి కైలాసమునకు వచ్చి భృంగిని హిమవంతుని కడకు వియ్యము గుదుర్భ 

బంపెను. సంబంధము కుదిరినంతనే శివు డిం (ద్రాదిసకలదేవతలతో తరలివచ్చి 
పార్వతి నుద్వాహ మై, అ _త్తమామల సెలవండి “నాతిని దీసుకొని నందిపై. 

తానెక్కి కెలానమా వచ్చెనూ. 



ంబంధ గేయములు ఆడ 

“ఈ పాట యెవరైన పాడినా విన్ననూ, 

ఇష్టసంపద లిచ్చు ఈశ్వరులాదేవి, కైలాసం బిచ్చునూ”, ఈ పాటను 

చిన కవి యెవరో తెలియదు. దీనిని 1905 లో కాకినాడ వాసులు 

ఏ రంగనాథరావుగారు ముదించిరి, “చూ_స్టీవాి “తెస్తామని” “యోచనం 
డు “ఉండుకొని” “ఉచితార్డము” “చెరుకుకోలలు' వంటి రాయలసీమ 
డలికము లుండుటచే కవి యక్క_డి వాడ్డ యుండుననుకొందును,. 

గంగా బివావామయు ; శైవులకు పరమ(పియమెన కథలందు గంగా 

కామొకటి. శిష్టకవులు కూడ ఈ కథను చేపట్టిరి. కవి సార్వబొముడగు 
మంచి తిమ్మకవి ఈ కథనే “శివలీలావిలాస'మను పద్యకావ్యముగాను, 

రు గంగాధరుడు “గంగా వివాహము-ద్విపద కావ్యముిగాను రచించిరి. 
తెలియని కవులు “శివ పారిజాతము, “సాంబశివ విలాసములనియును, 

(మూర్తి కవి మరియ పెద కెంపరాయడను కవులు మరీరెండును, మొత్తము 

గు యక్షగానములు రచించినట్లు శిష్టా రామకృష్ణశా స్రీగారు తెలుపుచున్నారు 1. 

థనే జానపదులు పాడుకొనుట కనువుగా వసకాడ సన్యాసియను కవి 

హరీ నారాయ ణాదినారాయణా, కరుణించి మమ్మేలు కమలలోచనుడా” 
ఎతు గడతో సీసపద్యమందలి పెద్ద పాదమునకును, ద్విరదగతి రొగడకును 

సముననుండు ఛందమున రచించెను. ఈ ఛందమున ననేకు లనేకగేయ 

ములు రచించియుండుటచే నిట్టివానికి “హరిహరీ పదాలిని (శ్రీ పేకుమళ్ల్ళ 
ఎశ్వరరావుగారు నామకరణము చేసినారువి. ఈ వరుస యక్షగానములలో 

పెలనుపేరిట _పసిద్ది గన్నట్టిదే. అయిదేసి అక్షరముల ఆవృత్తాలు నాలుగు 

ఏన నుండు రెండు పొదములకొక ఖండమగును, రోకటిపాట, సువ్యాల, 

"టపు( చతుర(శగతి) పాటలు సుదీర్హములై. కథనము నేర్చినటులే ఈజం పెలు 

శ గతశతాబ్రముననే విశాఖమండలముననే దీర్భ్హ కథనము నేర్చినట్లు కనబడు 

ది. ఇవి “పదము” లన్న పేరుతో (ప్రచారములో నున్నవి. పదములను 

) క్షేత్రయ్య పాటలకు కూడ నున్నది. వానినుండి వేరుచేయుటకు వీనిని 

కావ్యము లనవచ్చునే మో! జానపదసారస్వతములోని పవీరగాధలు, తందాన 

ములు జంగం కథలు, ప్రీల పాటలు, ఏలపాటలవంటి వేవియును పద 

1, వీర శెవ వాజ్ముయమ్ము పుటలు 899.400 
9 aX rien “AM TOA 



షత తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కావ్యములన్న మాటవలన స్ఫురించవు. కనుక, వీనిని “హరహరీ పదము" 

లనుటకన్న పదకావ్యములనుట సమంజసము. పసకాడ సన్యాసి తాను, 

జగతిలోపల నరస్తవము చేయక నేను, వీకంకితమునేతు నా కవిత్వంబు 

సారంగధరచరిత శతకంఠయుద్ధంబు, పరగ నీకృతిజేసి పాటవబాడితఠిని 

కడు భకితో నిపుడు గంగావివాహంబు, పదముగా గూర్చియు పాటబాడెదిన్లగి 
అబీ 

చెప్పుకొన్న ఆదర్శకవి. తన కథ కాధారముగా, 

“స్కాందపురాణ గంగావివాహంబు, పుడమి నాయకకవి పూర్యము జెప్పె 
అ క న cS టక గ. 

ఆకథా శృంగార మంత జేర్చితి నేను, నిఖిలలోకాధార నీదయనుబట్టి" 

అని చెప్పుకొనెను. ఈతడు విజయనగర సంస్థానమందలి మరువాడ స్పరవాసి, 

పూసపాటి విజయరామగజపతికి (1844-1879) సమకాలీనుడు. ఈపదము 
“సరణీగా నళనామసంనత్స రాశ్వయుజ, బహుళపంచమి సరికి పరీపూర్ణమయ్యె” 

నట. నళసంవత్సరము 17/06, 1856, 1916 సంవత్సరములందు వచ్చినది. కవి 

విజయరామగజవతిని (1844-1879) పేర్కొనుటచే ఈనడుమ వచ్చిన 1851 
నళసంవత్సరమున రచన జరిగినది. సన్యాసికవి (ప్రసిదజానవపదగేయక రి, 
సరళమైన భాషలో, చక్కని నడకతో, అనేకములగు జానపదుల సామెతలతో, 
కథాచి[(త్రణము చేయగల సమర్ధుడు. (గామీణులందు జరిగెడు సవతుల 
క్రయ్యములు చూచిన కవియగుటచే గంగాగౌరీవివాదము నతిమనోహరముగా 
చి(తింపగలిగినాడు. కథా[ప్రారంభ మిట్టు జరిగినది. ఒకనాడు పంచపాండవులు 

భీష్మునితో, 

“తాత గాంగేయ మీతల్లి గంగాదేవి, లోకపావని సర్వలోకముల జనని 
జీవకోటుల కెల్ల జీవనంబై పరగు, కల్మషంబులులేని గంగాభవాని 
కరివేల్పు వదములం దరయ బుట్టిన కొమ్మ, కరివెల్పు నిల్లాలు కన్నట్టి తల్లి 
అభిలపావనియైన అటువంటి తల్లికి, జాలరి కులమందు జన్మ మెటుగలిగె' 

అని కుతూహలముతో (ప్రశ్నింప నాతడు పాండవుల కీకథ వినిపించెనట. 
(దిహ్మకల్పాంతమున గంగ తన సరివారెవ్వరు లేరని యుప్పొంగి అంతటను 
వ్యాపించి తుంపరలు చెదరగా దూకుచుండెను. ఆతుంపరలు వై లాసమున 
నున్న శిషునిపెనను పడెను. అంత నాతడు కుపితు డై, 



బంధ గేయములు కగ౩ 

“నీకు సరి కన్నియలు లోకమున లేరనుచు, పొంగి మిన్నక సీపు బుద్ధిీహీనతను 

విష్తుపదముల బుట్టి వెలనినానని నీవు, గర్వమొందుట తగదు గంగరో నీకు 
=) 

సీచువాసనచేత నిలయమై యున్నట్టి, జాలరి కులమందు జన్మించటొౌమ్లా” 

శపించెను. గంగ వేడుకొన శివుడు, 

“సీచజన్మమంచు నీవు చింతింపకు, పడతి నిన్నును నేను పరిణయం బౌదు 
పరిణయం బె నిన్ను శిరమందు దా ళ్చెది నని యభయ మొసంగెను, గంగ 

ఎలే శివుని శాప(ప్రకారముగా భూలోకమున నేలాపురమున జన్మించెను. 

సి కవి గంగ జన్మించినది ఏలాపురమని (ఏలూరు) తన యాంధ్ర 

భిమానము చాటుకొనుటయే గాక కథకుకూడ నాం|(ధ్రత్వము కలిగించెను. 

“వసుమతీ స్థలి కెల్ల వన్నెదెచ్చిన పురము, ఎల్లెడల వైభవము ఏలూరిపురము 

పాడి పంటలు నిత్యభాగ్యుములు కలిగి, ధనధాన్యములు కిలిగి దనరిన పురమనియు 

"రును (ప్రబంధములందుండెడు పురవర్ణ్లనములతో (చాతుర్వర్ల్యములు, 

)రంగబలములు, వేశ్యలు) చి(త్రించెను. ఏలూరున జాలరి కులమున శంకు 

'య్య యను ఐశ్వర్యవంతుడగు భక్కుడుండెను. అతని భార్య చ(క్రమ్మ. ఆమె 

నము (పబంధమార్లమున నడచినది. 

“చెలియ చక్కందనము చెప్ప శక్యముగాదు, ఫున్నమచం(దుని బోలు నెమో్మోము 

తరుణి నేతంబులు తామర తుల్యములు, అంగన నెన్నుదురు అర్ధచం(దుండు 

చెక్కిళ్ళు అద్దములు (శీకారములు చెవులు, చక్కని నానికము సంపంగి మొగ్గ 

గళము శంఖము వీపు కదళికా వ్యతంబు, భామ పాలిండ్లు యాబంగారు గిండ్లు 

నళినాకి నూగారు నల్లచీమలబారు, వళులు యలలకొప్పు కౌను గగనంబు 

కాంత భుణములు లతల్ కటియు పుడమినిబోలు, జలములోపల సుడి జలజాతీ నాభి 

అరటి బోదెలబోలి అతివ పెందొడలుండు, సభియ పాదములు సరసీరుహములు? 

కచ్ము శంకుదేవయ్యలకు సకలపంపద లుండియు సంతానము లేదయ్యెను. 

కనాడు వారింటికొక మిండజంగము భితక3ై వచ్చి, 

“విడ్డలేని యింట భిక్ష పట్రనటంచు, మాటాడి జంగంబు మరలి పోయెనుగి. 
(కమ్మ అందులకు నొచ్చుకొని సంతానములేనట్టి, “కలిమేల బలమేల ఘన 

లాసములేల, ([బ్రతుకేల సుఖమేల జీవనము లేలి అని దుఃఖించి జరిగిన 

గతి భర్త కెరిగించి “ఈభోగభాగ్యము లీపదవి మనకేల, గర్భవాసపు పంట 
దారి చూడుమనేెను. దంపతు లిరువురు నిశ్చయించుకొని సాగర సమీపము త 



పవత తెలుగు జానపద గేయసాప్రాత్యము 

నతిభ క్రితో శివునిగూర్చి తపమొనర్చిరి. శివుడు (ప్రత్యక్షమై “పదునాల్గు 

లోకములు పావనము గావించు, పరమపావని గంగ బాలరూపముని మీకు 

జన్మించునని వరమిచ్చి వారిని పంపించెను. వారు స్వ(గ్రామము చేరుకొనిరి, 

కొన్నాళ్ళకు చ(క్రమ్మ గర్భము ధరించ శుభముహూ ర్హమున గంగ జించెను, 

పురజనులు, 

“లాలి గంగాదేవి లాలి శ్రీహరిపుతి, లాలి యంబుజన్నేతి లాలి శుభగా తి 

పావహారిణి లాలి పరమపావని లాలి, పద్మలోచన లాలి భదఖని లాలి" 

యని పాటలు పొడిరి. బాల్యకౌమార ములు గడచి విద్యాబుద్ధు లెరింగి గంగ 

కన్యాత్వ మందెను. ఆమె వర్ణనము మరల (ప్రబంధముల రీతినే సాగినది. 

ఇంతియకాక, 

“కొమ్లగాదది మంచి కుదురైన కెందమి, తమి్మిగాదది మంచి ఘన మైన దండ 

దండగాదది మంచి తగుమేలు చెంగలువ, కలువగాదది మంచి ఘనమైన చిలుక 

చిలుకగాదది మంచి చిత్తజుని చేబంతి, బంతిగాదది మేల్కి బంగారుదండ 

దండగాదది మంచి దనరు కప్పురగంధి, గంధిగాదది హొయల్గల్లు పొన్నారి 

నారిగాదది మంచి తీరైన పూబోణి, బోజిగాదది మంచి పాలు పైనవాణి 

వాణిగాదది మంచి వానీంచు పన్నీరు, వీరుగాదది మంచి నెనయంపుతీరు 

చిన్నారి పొన్నారి చెల్వుమీరు మిటారి, మెరువైన వయ్యారి యున్నతాకారి' 

యను ముక్తపద(గస్తాంత్యప్రాసాది శబ్దాలంకారములు గూడ (ప్రవేశించినవి, 

ఇట్లుండ నొకనాడు నారదుడా పట్టణమునకు వచ్చి యామె సౌందర్యము గాంచి 

“ఈబాల ఈగోల ఈ పద్మగంధి, శివున కర్చితముగా చెన్నారుచున్నిదని ఎరుకత 
వేషముతో బోయి హరుడు భర్త యగునని గంగ కెరుకచెప్పి సెలవు తీసికొని, 

ఆ వేషము విడిచి యెప్పటి రూపమున కైలాసమున కేగెను. ఇచ్చట ఎరుకత 
వేషభాషలు, ఎరుక చెప్పెడు విధానము మున్నగునవి విపులముగా చక్కగా 
వర్ణింపబడినవి, నారదుడు శివుని దర్శించి గంగనుగూర్చ చెప్పి “విర్రహూతాపము 

చేత వేగుచున్నది కన్య, కన్యకామణిపైన కరుణింపవయ్యియని వేడొని 
తనదారిని బోయెను. శివుడు “కలకంఠి పార్వతికిని తెలియకుండ గను, కై_లాసగిరి 
నున్న ఘనుల కెవ్వరికిని తాను వెళ్ళినజాడ కానరాకుండి ఏలూరు చేరుకొని 

జాలరివారుండు వీధి తెలియక, నీలాటిరేవు సమీపించి నీళ్ళశకై వచ్చిన నెలతల 

జాలరి వీధుల జాడ లడిగెను. వారు, 
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“పసుపుచెట్లున్నాది బ్రాహ్మణుల వీధి,సురసాలయున్నది శూదుల వీధి 
లు 

విరజాజి యున్నది వెలయ కోమటి వీధి, పపుదోట యున్నది శివభక్త వీధి 
మందార మున్నది మహిమ పండారవీధి, కుసుమ చెట్టున్నది గుజరాతు వీధి 

పాల|[మా నున్నది శీలవంతుల వీధి, కలపొన్నయున్నది కంసాలి వీధి 

శింశుపం బున్నది చిట్టికర్ణపువీధి, మొగిలి చెట్టున్నది వెలమల వీధి 

కరవీర మున్నది కాపు ధనికుల వీధి, చామంతి యున్నది జంగాల వీధి 

మారేడు ఉన్నది మహకర్నికుల వీధి, దేవదా రున్నది దేవాంగ వీధి 

పొన్న్నమా నున్నది భోగకాంతల వధి, జాబరాయున్నది జట్టిన వీధి 

నిత్యమలైలు గలవు నెరయ జడి, వీధీ, బొండుమల్లున్నది పొండీల వీధి, 

సుమారేబది ఏ ధుల పేర్లు చెప్పి చివరకు “చందనం బున్నది జాలారు వీధి 

జాడ లెరిగించిరి. శివుడు జంగమవేషము ధరించి ఏలూరి పురవీధులు 

తిరిగి జాలరి వీధి కేగెను. అచ్చట, 

కసోరమీనుకలకంపు సొరిది మిన్నం పెను-పచ్చిచేపలకంపు పరిఢవించెనుగ 

మురికి చేపలకంపు ఏకమై వెలనెను- పొలను చేపల కంపు నిలుకడెయుండె 
జుమ్మ్శుమని ఈగలు సొరపు బు"మై-నల్ల చీమలబారు కొల్ల లె యుండె”న్తు, 

1మో(త్రము రోతపడక శంకుదేవయ్య ఇంటిముందు చేరి భిక్షమడిగను. 

(మ్మ భఖిత పెట్టి జంగమును సలుకరించెను. కాని యాతడు మరుమాటాడక 

శివాలయమువై పు పోయెను. అంత గంగ యాతని (ఫవర్హనమున 

ర్య పడి, 'జంగము కాడితడు సొకెత్తు శంభుండు, నను జూడవచ్చిన 

౦డు నిజమ'ని భావించెను. గంగ విరహతాపమున అన్న పానము లుడీగెను, 

మ్మ బిడ్డ స్థితి గాంచి “ఆకుచాటు కాయ అమరియున్న విధాన, తల్లిచాటు 

న దాగుండవచ్చు, తల్లిచాటున నెంత తప్పుచేసిన గాని, యది పైకి పోవునా 

ర్మి లొకముని నని కారణమడిగెను. గంగ తల్లికి కలరూసపెరగించి, 
గుడిలో చేర పరమెళు డున్నాడు, అతని నన్ను గూర్చవమ్మ ఈక్షణమని” 
'ను. చ(క్రమ్మ ఆశ్చర్యపడి "ముష్టి జంగము చూచి మోహపడ్డావేమొ, 
మేమి పావమో యెరుగంగరాదు, దూయజంగమువాడు మరులుకొల్పి నిన్ను, 
లేల కొంటివే మాయజంగముకు, చెలియ మన జాలారి జాతి మహాచెడ్డది, 

వియ్యరా మనకు కులమంత గూడి, వెలివెయ్యడం కాక కులమంత కూడు 

* తప్పు తెమ్మందురే తగ కోటిధనము, కకు?_ రి పడితేను కడుపునిండగ 



3౧౬ 

తిటినా, జాతి మాలిన మాట సహియింపదే నా'కని కూతురునకు హితబోధ 
రు క 

యొనర్చెను. కాని గంగ తల్లితో నాతడు వట్టి జంగము కాడనియు పరమ 

శివుడనియు చెప్పెను. ఐనను చ।క్రమ్మ, 

“హరుని సంచారంబు అదియు నెట్లంటివో, వినిపించెదను నేను వినవె నా తల్లి 

పెట్ట సొమ్ములు లేవు పెనుబాములే గాని, పూయ గంధము లేదు బూడిద కాని 

కట్ట కోకలు లేవు గజచర్మ మే గాని, పునుక కంచమె గాని తిన గిన్నెయును లేదు 

ఎక్క వాహనము లేదెద్దుగుజ్జమె కాని, తలకు పువ్వులు లేవు నెలపువ్వెగాని 

ఉండ నిల్లు లేదు వండ ప్రాయ్యి లేదు, ఊరిలో బిక్షంబు గుడిలోన నిద 

ఇంతిరో 'చూడగా ఎగుదిగు కన్నులు, మెడను రుద్రాక్షలు మేనంత బొల్లి 

రసము లుడిగిన మహా ముసలితనమువాడు, కులగో(త్రములు రెండు కః లేవు 

బాలరో సీవ్నెరి బంగార మేపోను, ఇట్టివానిని సస ఎట్టు వలచితి"వని నివారింప 

బూనెను. చక్కని వ్యాజస్తుత్యలంకారము. ఇంకను “సాగని [బతుకొకటి 

సవతి పోరొకటి, ఏల పుకైను నీకు ఈ పాపబుద్ధి యని నిందించెను. (సాగని 

(బతుకనుమాట సాభిప్రాయము కానోపు. శివుని జటాజూటమున బంధింపబడి 

యుందువని యర్థము) చ('క్రమ్మ తన బిడ్డకు గరపిన బుద్ధులు, నీతులు, సవతి 

పోరువలని కష్టనష్టములు సహజముగా నున్నవి. మరునాడు జంగము భక్షక 

యరుదెంచగా చ్యక్రమ్మ యాతని నిందింది ఇందేల వచ్చితివి మరిం'కెట,కెన 
నేగరాదాయని కోపింప శివుడామెతో, 

“నెలతరో కోపింన నేనేమి చేసితిని జంగమ పద్ధతిని జనుదెంచి తటకు 

కడుపే సముద్రమై కడులోకముల నెల్ల, సంచరించగవల'నె జంగ మేశ్వర్లు 
నాతు లెవ్వరైన నను జూచి వచ్చుటకు, నా సొంపు పెంపేమి నా యందమేమి 

రసము లుడిగినయట్టి ముసలివాడను నేను, రూఢిగ సతులై తె రోయరే నన్ను 
మా వెంట నెందరు మగువ లొస్తున్నారు,జోలెలో నెందరు సుదతు లున్నారు 
కొమ్మ చెప్పెద నాకు కొడుకు లిరువురు గలరు, పేరైన యిద్దరు పెండ్లాలు గలరు 

మహిమ శోభిల్లు ధనపతి నాకు నేస్తుండు, కొండమీదను యిల్లు కొనసాగియుండు 

పడుచుతనమున (బహ్మహాత్య చేనితి నేను బ్రహ్మహత్యాదోవ. పరిపూర్ణమాయె 

దహ హత్యాదోష పరిపూర్ణమై నాకు, బొల్లి దేహంబయ్యె పొలతిరో చూడు 
శరధి తరచిననాడు గరళంబు [మింగినా, పొలతిరో ఈ బొల్లి పోయినదికాదు 

బొల్లి దోషంబెల్ల పోవుటకు నేనిట్లు, సంచరింపగ వలనె జంగంబు నగుచు? 

అని సాభ్మిపాయముగా జెప్పి, ఇంక భిక్షకై రానని వెడలిపోయెను. చ[క్రమ్మ 
జరిగిన సంగతి గంగతో చెప్పెను. ఆమెకు పట్టుదల మరింత యధికమయ్యెను. 
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ఆమె స్వయముగా తం(డ్రికడకేగి జరిగినది చెప్పి తన నసీశ్వరున కర్చింపుమని 

కోరను, శంకుదేవుడు బిడ్డను బుజ్జగించి, జంగము శివుడై నచో, 

“మారువేషముచేత మనయూరు జొరనేల, పరికించి నిను జూచి పారిపోనేల 

దయనిండగా నాకు దర్శనంబీరాద్య చాల నర్చ్పించుమని పలుకంగరాదా 

తాను రాకుంచేను తగు పెద్దలను బంపి, యబల నర్పించుమని యడిగించరాదా 

నిజముగా జంగంబు నిటలాక్షుడై తేను, దర్శనం బిచ్చును తప్పకుండగను 
నాకు నమ్మకిముగా నాగకంకణధరుడు, నిజరూపుగా వస్తె నిను పెండ్డినేతు" 

నని పలికెను. గంగ శివుని తానై సాకొత్క_రింప నిచ్చగింపనిచో తగువారిని 

బంపుమని _పార్ధించెను. శివుడు కరుణించి సనకసనందనాదుల నిచ్చామా[తమున 

రావించెను. మునులు శివునాజ్ఞ గొని యరుంధతిని దోడ్కొని శంకుదేవయ్య 
ఇంటికి పోయి వియ్యము కుదిర్చిరి. హారి(బహ్మాదులు వచ్చి గంగాశంకరుల 

వివాహము గావించిరి. వివాహమువేళ శంకరుడు “తాలిబొట్టు" క ఖైను. 

6అభిలబంధము లెల్ల నణగించు గంగను, బంధించె పోగుచే పార్వతీశ్వరుడు 

పదునాల్గు లోకాలు (ఫ్రౌఢిమీరిన గంగ, తనరగా నూలుపోగున కట్టబడె” నట 

అప్పగింతల సమయమున చ(క్రమ్మ శంకుదేవయ్యలు శివునితో, 

“అత్తవారింట భాగ్యం బెంత గల్లిన, మొదట పుట్టింటాళ వదల దింతులకు 

ఆకాశము పొడవు తన కాపురంబుండిన, మొదట పుట్టింటాళ వదల దింతులకు 

పరడూత్మః నిజముగా పగవార్శికెనన్సు ఆడసంతానంబు కూడ దెవ్వరికి 

తప్పువచ్చిన వేళ తాల్మిపడి రక్షించు, కోపగించకు నీవు గోల యీబాల 

(పాణనాథుడు భార్య పక్షమైయుం పేను, మిన్ను విరిగినకాని మీదపడబోదిన్సియు 

తమ కూతురుతో, 

“కన్నవారల యిల్లు కలలోని భోగంబు, నిజముగా పతియింట నిల్చువోయమ్మా 

పెద్దది గౌరమ్మ చిన్నదానవు నీవు ఎరిగి వర్తించుమీ యింతి మా తల్లి” యని 

చెప్పిన ఘట్టము అలతిమనోహరములు. (ఈ ఘట్టమున వివాహ(ప్రయత్నములు, 
"పెండ్లి పాటలు, కట్నములు కానుకలు, వేషభూషలు, పెండ్లి వేడుకలు, భోజన 

సంభారములు, పాఠములు, అప్పగింతలు మున్నగునవి అతిమనోహరముగా 
వర్షీంపబిడినవి. ) శివుడు గంగాపహితుడ్లై కైలాసమునకు దరలెను, కలహ 

భోజనుడగు నారదుడు గంగాశివుల వివాహము పార్వతి కెరిగించెను, శివుడు 
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కైలాసము సమీపించి భయముతో మామగారీచ్చిన సంపదలు వెండికొండ'పై 

నొకమూల దాచి గంగను జటాజూటమున నుంచి ఏమి యెరుగనివానివలె ఇల్లు 

జేధకొనెమ. గౌరీదేవి శివుడు లోనికి రాకుండ తలుపులు వై చికొనెను, శ్వ 

సమయమున గౌరీశంకరులకు నడచిన సంవాదమొక చక్కని కళాఖండము, 

సీపు గంగను తెచ్చుకొన్నావనెడు గొరికి శివు డబద్ధములాడి సమాధానమిచ్చును, 

“నాతి నిన్నిక నేను నమ్మించగాలేను-బాస చేసెద నమ్ము భామ శ్రీగౌరీ 

బాస చేయుట యెంతపని నీకు శంభుడా-అధికమాయలవా రెవరయ్య సర్వేశ 

కాలసర్పంబును కరమందు పజ్టెదను-నామాట యికనైన నమ్మపే గౌరీ 

కాలసర్పంబులు కరకంకణములయ్య-అదియెంత పనినీకు మదన సంహారుడా 

విషము పానము చేతు వేయునిం కేటికి- నెమ్ముదిని నామాట నమ్మే గౌరీ 

కాలకూటము నీవు కబళించి యున్నావు-విషమెంత పని నీకు విరూపాక్షుండ 

అట్లయిన నిప్పుల నరచేత బబ్టిదను_నామాట నికనైన నమ్మవే గ్లార్రి 

తేటమీరగ నగ్ని దేవుండు నీ కన్ను-నిప్పులెంతటి పని నీళు పురహరుడ 

పదినిలువు నీటిలోపల జొచ్చి నిలిచెదను-నామాట నికనైన నమ్మవే గౌరీ ౮ 

నిండియుండిన గంగ నీజడం బెట్టితివి.పదినిలువు సీరెంతవని నీకు శివుడా 

బాసలన్నియు నీకు పాటిగాకుండిన-ఎట్లునమి్మింతునె యిక నిన్ను గౌరి 

కలబాసలే నీవు తెలియ జెప్పితివయ్య--నిన్నెట్లు నమ్ముదును నీలకంధరుడ 

అచ్చ జాజులు పీక నర్చించె నెవ్యతె-- ఇక నెట్లు టొం'కేవు ఈళ్వరా చెపు మ 

ఆకాశమార్గమున నతడు గొనిపోవంగ--చెలు వైన జాజులు చెయిజారిపోయె 

అవనివైబడిపోవ హరున కర్చితమనెను= అవి నా శిరదునం దమరియుండెనుగ 

పరమాత్మ నీమేన వనుపు కుంకుమమును...వరిమళగంధ మెబ్బంగి యం"టెనుగా 

పసుపు అక్షంతలు పరిమళ దవ్యములు--విఘే్నేశ్వరునకిచ్చు వ్నిపవరులెల్ల 

పుత్రుడొటను మేన పొర్గాడ నాతడు-అం'టను మేనుపై నగరుగంధంబు 

గళమునందున నీకు కస్తూరిరేఖలు-కలిగియుండుట కేమి కారణము స్వామి 
కాలకూటము నేను కడిగి వేనికొంటినిగళము నలుపురేఖ కలిగెనే గౌరీ 

కర్పూర వీడెంబు కలుగుటకు విధమేమి-ఇక నెటుల బొంశేవు ఈశ్వరా చెపుమ 
తాంబూల మదియొక్క_ తప్పులో పనిగాదు.చెలు వై న వీడెంబు చేన్సినే రౌరీ 
మోవి ముక్కరగంట్లు మదమారనున్నవి.ఈమాట దన్పదన వామదేవుండ 
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కాయజుపెని ముక్కున్ను దెరచిన నాడు. మరుని గుజ్జిపుచిలుక కరచెనే గారి 

తప్పక జడలెల్ల తడిసె నెవ్విధమున-సరిపడగ బొంకుమీ సాంబ మహదేవ 

సభి చేహమున మాకు సదృక్తు లందరు-శిరమున పన్నీరు చేత జల్లుదురు 

నిజమైన నీ మేను నీచువాసన వేనె ౬ చెన్నుగా కారణము చెప్పవోస్వామీ 

మత్స్యావతారమున మాధవు ండగుకేళ _ సహాజముగ నేనటకు చనుదెంచినాను 

అతనితో కలిసి నే నబ్ధిలో తిరుగంగ - వరసువాసన మేన నమరెనే గారీ 

'నెపజాలక జనులు చాడీలు చెప్పుదురు - నమ్మ ధర్మముగాదు నళినాక్షీగౌరీ 

ఇడుదులబెట్టు జను లెందరై నా గలరు _ అలరు సఖ్యత జూడ నొందజాలరుగా 
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పదివేల నేరములు భామరో నా వల్ల _ పదివేల దండములు భామరో నీకు, 

తవరకు బిగించుకొని తలుపు దీయక కూర్చుండిన గౌరీదేవి “దండముతో 
ఎని తప్పులు సరిిపుచ్చెను. తలుపు దీసి లోనికి గొనిపోయెను. శంకరుడు 

లనే కొంతకాలము తన రహస్యమును గాపాడుకొనెను, కాని యొకనాడు 

స్యతీశివులు పాచికలాడుచుండగా పదేపదే పందెమోడుచున్న పార్వతిని, జటా 

టమందు డాగిన గంగ తొంగి చూచెను. అప్పుడామె పార్వతి కంటబడెను. 

సతీదేవి తోక (తొక్కిన (తాచయ్యెను, శివుని శిరమెక్కి_ ఇన్నాళ్ళు దాగి 

న్న సవతి తన కన్నులబడుటయే కాక తానోడిపోవుచుండగా సంతో షమున 

చూచుట తన్ను పరాభవించినట్లయ్యెను. గంగాగొరీదేవుల కిచ్చటి జరిగిన 

వాద మత్యంతమనో హరముగా నున్నది. 

'ఎవతివే శంభుని శిర మెక్కి. కూర్చుంటి _ గయ్యాలి నా సవతి కండ్లు గానకను 

కండ్లు గానని యంత గయ్యాళి నే గాను _ రౌరమ్ము ఆకాశగంగనే నేను 

గంగవెకే నీవు గగనమందుండకను = మగని శిర మెక్కుట తగునయకే గంగా 

మగని యాజ్ఞకు నేను మారుజెప్పకను . ఉండుమన్న చోట నుంటి గౌరమ్మ 

అట్టయితె మరుమాట లాడకుండగ నీవు _ వదిగుండు ఒకమూల వయ్యారిగంగ 

మదనాంతకుని కరుణ నా మీద గలిగుంఇ = వదిగుంటె మన కేమికొదువగొరమ్మ 

గతిమాలి నా యింటికడ జేరియున్నావు -. మత్సరము నాతోటి మానవే గంగా 
ముందున్న (క్రవణముల కం"కెను మిక్కి-లి = వెనుక కొమ్ములు వాడి వినవె గౌరమ్మ 

అచ్చికలు బుచ్చికలు మచ్చికలు చేసుకొని.మర్గుకొని నా మగని తగిలితివి గంగ 

వచ్చితిని యికను నే వద్దన్న మానను ౬ కచ్చుకొనుటకు సీతిగాదు గౌరమ్మ 

హీనజాతివి నీవు యింత పని వచ్చెనే = గతిమాలి వచ్చిన గయ్యాళి గంగ 
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ఇసుకలో బంగారు ఎలమితో బుట్టద-ఎచ్చోట బుట్టితే యేమి గౌరమ్మ 

హిమవంతుని పుత్రి నెల్లలోకంబులను-పూజ్యురాలను నన్ను బోలుదువె గంగ 

పాలసము[దములోన కాలకూటము బుట్ట-ఎచ్చాట బుట్టిన నేమి గౌరమ్మ 

వలపు మందులు బెట్టి వలపించుకొంటివీ-గడప దాటని శివుని గయ్యాళిగంగ 

వలపుమందులు చాల కలవు కొండలయందు. నీకు పుట్టిల్లది నిజము గౌరమ్మ 

చేపలమ్మే నీవు జాలారి దానవు-నిన్నెటుల వలచెనే నీలకంఠుండు 

కులమెంచి తేలేదు గుణమెంచి తెచ్చెను-జాతు లెన్నగచోకు సవతి గౌరమ్మ 

పతి సముద్రుని విడిచి పావమున కొడిగట్టి.ఈ మగని వరియి నీ వింతిరో గంగ 

తర్మిడి దక్షుని శింము ధవునిచే గొట్టించు-తీర్పరిని గాళదు తెరవ గౌరమ్మ 

నీచు నాయేరాల నెరశాణవే నీవు_గంనదింవృులమారి గయ్యాళి గంగ 

నాజోలి నీకేమి నీజోలి నాకేమి_ఉన్నచోటను నీవు ఉండు గౌరమ్మ 
ఉన్నచోట నన్ను ఉండమన్నందుకు= తప్పక స్ బీహ్వూ తరిగింతు గంగ 

నీవు తరిగిన కూర నేను తరిగిన కూర-వడ్డింతుమే వడి వనిత గౌరమ్మ 

చెంనకాయలు గొటి చెవు లూడదీతునా-జగడపోతులమారి జాలారి గంగ 

సీవు గొట్టిన కాయ నేను గొట్టిన కాయ-గంప నిండింతునే కాంత గౌరమ్మ 

అతి చమతాారము లాడకుండగ నిన్ను-పండ్లు జలజల రాల వడగొడుదు గంగ 

నీవు గొట్టెన పండ్లు నేను గొట్టిన పండ్లు-దాలురకు పంచేమె భామ గౌరమ్మ”. 

ఇరువురు సవతు లిటుల నీవెంతయన నీవెంతయని వాదులాడిరి. చివరకు 
గౌరీదేవి గంగను తన్నెదనని "అని లేవపోవంగ ఆజడలలో గంగ, ఆశ్చర్య 
కరమొప్ప నణగిపోయెనుగా'. గంగ దాగిపోయిన తరువాత చేయునది లేక 
గౌరీదేవి శివుని నిష్టరములాడి, 

“మధ్య నేనుంకేను ముచ్చటలు తీరవు - కేశీవిలాసముకు వాల అడ్డములు 

నెలవిమ్ము పుట్టిల్లు చేరబోదెద చాల -దయయుంచు వదిచీల దండముల్ మీకు 

పుట్టీనింటికి వెళ్ళిపోతినని నామీద_తగని కోపంబున దయ దప్పటోకు 

సీ పదధ్యానంబు నిల్చి కలలోనై న-మరువతుండెద నీదు మహిమ లన్నియు” న్లని 

గౌరీదేవి పుట్టింటికి బయలుదేరెను, శివుడామెను బతిమాలుకొనెను. “కలనై న 

నేను నీ నెలవు దాటనటంచు.బాస లొనరించెనా పరమేశ్వరుండు” “అగ్నిసాకీగ 

బాస లపుడీశ్వరుడు బలుకంమగని మాతకు గౌరీ మూటాడకుండె”. గోౌరీశివృ 
లెప్పటియట్ల కలసిమెలసి సరససల్లాపముల దేలుచుండిరీ. అదిచూచి గంగ భరింవ 

జాలదయ్యెను, జడలసుండి (కిందికి దుమికి శంకరుని నిష్టురములాడి పుట్టింటికి 

బయలుదేరి గౌరీదేవితో చివరమాటలుగా, 
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నీలకంఠుడు నీవు నిఖిలనంతోషమున- కేశవినోదదముల నోలలాడండి 

ఇంత పని కలిగిన ఇంతి నీవద్దక = రాను వస్తే వట్టు పూనుకుంటాను 

సీకింత పనియిన్న నీవు నావద్దకు - నెరయంగ వ నివా నిజముగా వొట్టు 

కోరివచ్చే నై దారు రోజులలోన _ తెలియు నాసీయొక్క- బలవంత మెల్లి నని 

పుట్టింటికి పోయెను. తన మాయచే గంగాదేవి సకల(ప్రదేశముల యుదకముల 

నింకింపజే సెను. 

“వనిత (శ్రీగంగ వెళ్ళిన మరురోజున ౬ భాండ్ర దూరొంభాయె పార్వతీదేవి. 

స్నానపానాదులకు నీటికరువు పాష్పించెను. నీటికై దేశదేశములు వెదకించెను. 
కాని ఎచ్చటినుగూడ పుడినెడు నీళ్లయిన లభింపవయ్యెను. పార్వతీ దీవి చేయు 

శివపూజాదు లాగిపోయెను. చేయునది లేక దుఃఖముతో గణేశ్వరుని బిలిచి 

కర్భవ్య మాలోచించెను. విఘ్నేశ్వరు డిదియంతయు గంగాదేవి మహాత్మ; 
మనియు మీరిరువురు సమానలనియు, 

“హిమవంతు చేహమం దింపారగా వెలసి _ విష్ణుపాదాబ్బమున వెలసె (శ్రీగంగ 
హిమవంతు భార్యయగు ఇంతి మేనకదేవి - గర్భవాసమునందు కలిగితిపి నీవు 

కనుక నీవు వెడలి గంగాదేవిని (ప్రార్థించు మనియెను. గౌరీదేవి గంగమ్మ 
పెట్టిన (ప్రతిజ్ఞ దలచి పోజాలనని బెట్టు చూపెను. కాని శివునాజ్ఞచే విఘ్నేశ్వరుని 

దోడ్కొని కాలినడకన బయలుదేరెను గంగమ్మ గౌరీదేవికి మార్గమున 
నెన్నియో యాటంకములు కలిగించెను తన యింటి చుట్టు చేపల వాసన 

భరింపరానంతగా కల్పించెను. గౌరీదేవి ఎటులో శంకుదేవయ్య ఇల్లు 
చేరుకొనెను. గంగ గణపతినే లోనికి రానిచ్చెను. పార్వతిని భటులచే బయటనే 
అడ్డగించెను. విఘ్నేశ్వరుని పూజించి పార్వతిని దెప్పిఫొడిచి, పార్వతిని 
బయటనుంచిన కారణము నిటుల చెప్పెను. 

“మలిన కొంపకు వచ్చి మసలరాదని నేను-ఆమె నచ్చట నుండుమంటిరా కొడుకా” 

విఘ్నేశ్వరుడు గంగాదేవిని (పార్ధించి జలములు లేమి లోకమున జరగెడు 

కోభమును నివేదించి సవతులు కలిసియుండుడని (ప్రార్ధించెను. గంగాదేవి 
గొరమ్మను లోనికి గొనివచ్చి ఉచితరీతి సత్కరించెను. శంకుదేవయ్య జరిగిన 

దంతయు తెలిసికొని పార్వతిని బతిమాలి గంగమ్మ నప్పగించి మరల 
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నిరుపురిని కె లాసమున కంపెను, గంగాగౌరీదేవు లిరువురు సఖ్యముతో శివృని 

జేరుకొని సుఖముగా నుండిరి. ఇటుల చక్కని భావములతో సులభ(గ్రాహ్య మగు 

భాషతో జాతీయములు సామెతలతో సన్యాసి ఈకథను జానపదులకొరకు 

రచించెను. రచన జానపద మేయైనను శిష్టసాహిత్యమునకుండెడు సమస్తసాహిత్రీ 
సంపద, ధ్వనులు రసములు అలంకారములు భావములు ఈ గేయమందున్నవి. 

పసగాడ సన్యాసి రచించిన పెద్దపాట కాక మరిరెండు చిన్న పాటలు 

(పచారమందున్నవి. తెలుగునాట పాట బాడనేర్చిన (ప్రతి ప్రీ పాడుకొను పాట 

లివి. దీనిలో నొకటి “గంగా గౌడ నంనాదొ మను పేరుతో నున్నది. ఒకనాడు 

గౌరమ్మ తాను ముడిచికొన్న తరువాత మిగిలిన పూలను గంగమ్మకు సంపించను. 

వాడినపూలు నాకెందుకని గంగ గౌరీదేవితో వాదులాడెను- నా సరిదానవా యని 

గౌరీదేవి యన జానని గంగయనెను. గౌరీదేవికి కోపము మెండై తన్నుటకు 
కాలె త్రెను, అప్పుడు గంగమ్మ, 

"అక్కు. మీ పాదాల్ని రాలిన్న మన్ను - సందుల్ని గట్టిస్తు గాందుల్ని గడుదు 

కొడుకు వీరన్నకు కోట గట్టిస్తు - కోడలు భ్యద్రాదికి మేడ గట్టిప్తు 

బసవన్న పడుకునే పంచ టరుగేస్తు - శివుసికీ శివపూజ గద్దె గట్టిన్తు 

సీకు నాకు తినగ సరిగధై గడుదు' నని బదులు పలికెను. ఇచ్చట నిరువురు 

సవళులకు జరిగిన సంభాషణము మనోహరముగా నున్నది. గంగ పార్వతిపై 

నలిగి తన మేడలకు పోయెను. గంగ పోయిన తెల్లవారే “అంతట గౌరొమ్మవ 
బెంగ తామాసోనట. దీనినే సన్యాసికవి గంగావిాహమున “భాండ దూర 

మగుటిగా చెప్పెను. స్నానపానములకు నీరెచ్చటను లభింపదయ్యెను. పార్వతీ 
దేవి వీరన్నను (వఏీరభ(దుని) నీరు దెమ్ముని పంపెను. వీరభ(దు డంతట 
తిరిగెను, కాని 

“చిలుకసము.దం జూడ చిన్న మెత్తూ లేవు _ పాలసముదం జూడ పాతిశెత్తూ లేవు 

వీభూతిగుండాన ఇనికిపోయినవి = మల్లయ్యగుండాన మణగిపోయినవి 

సవతుల్ల గుండాన చట్టుపోయినవి. 

గౌరీదేవికి మరింత పట్టుదల హెచ్చి వీరన్నను తన తం(డిచెంతకు దక్షునింటికి 
బంపెను, అచ్చటకూడ నీచ్ళ కరువయ్యెను, దక్షుడు కూతురుకు నీటికిబదులుగా 
పాల కావచ్ళు, నేతి కావళ్ళు పంపించెను. గౌరీదేవి వానితో స్నానాదులు 
చేసెను కాని “చీమలు దోమలు చెడకుట్టసాగె, గండుచీమలు మేను చెండుతూ 
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వుండె”. ఈబాధ పడజాలక గౌరీదేవి వీరన్నను శివునిచెంతకు ఐబంపెను. 

శివుడు గంగను [ప్రార్థంచుమని వర్తమాన మంపెను. ఆత్మాభిమానముచే 

గౌరీదేవి తాను పోలేక వీరన్నను గంగమేడలకు పంపించిను. కాని గంగమ్మ 
నాలుగుమాటలు వినిపించి ఉదకములజాడ లెరుగనని ఊరకే పంపించెను. 

చేయునది లేక గౌరమ్మ గర్వమును దిగ్మమింగి వీరన్నను విఘ్నేశ్వరుని 
వెంటనిడుకొని గంగ మేడలకు పయనమయ్యెను. ఇది తెలిసి గంగమ్మ, “పచ్చి 

చేపలు దెచ్చి పందిళ్లు వేసె, యెండు చేపలు దెచ్చి తోరణాల్ గొపి, పెద్దచేపల 

పంచటరుగు తా కట్టె, కప్ప జచ్చిన నీళ్లు కళ్ళాపు జల్లె”ను, వీని నన్నింటిని 

భరించి గౌరమ్మ మేడలొ పలికి బోయెను. గంగమ్మ అక్క-గారిని వచ్చినపని 
యడిగి ఉదకముల జొడలే నెరుగనని బదులు చెప్పినది. గౌరీదేవి తన కొడుకుల 

కోడం(డ సొమ్ముల చీరెల నిత్తునని ఉదకముల రప్పించుమనెను, తనకుగూడ 

నా వస్తువులే కలవని గంగమ్మ యనెను. చివరకు గౌరీదేవి “నావొక్క.. శివుణ్ణి 
నీకిచ్చెగాని, ఉదకిల జాడలు చెప్పవే గంగా” యని బతిమాలెను. వెంటనే గంగ 

“ఇప్పుడన్నమాటలు తప్పకుమి అక్కా” అని భూమి యాకాశముల సాక్షీగానుంచి 

సంతోషమున నుప్బొంగి నదులను జలనిధులను పొంగించినది. గౌరీదేవి 

స్నానపూజాదికము లెస్పటియట్లు గావించుకొని శివుని గంగ కప్పగించినది. 

సవతులు సఖ్యముతో నుండిరి, 

క 
ous “నవతుల కయ్య”మను చిన్నపాట. గంగాగౌరు లిరువురు 
న 

(ప్రాక్సతులట్లు కొట్లాడినారని చెప్పుకొనుట జానపదులకు స్వభావమే. తమ 
జీవితమునే వారు దేవతల కంటగట్టి ఆత్మానంద మనుభవింతురు. ఈ పాటలో 

గంగ పార్వతితో, 

“వడ్లు దంచిన బియ్యం సీవుచ్చుకుం పి, ఉత్త ఊకొాకేల ఈ వాదులాట 

చల జేసిన వెన్న నీవుచ్చుకుం పె, చలనీళాకేల ఈ వాదులాట 
గ ౧ ణా 

విడెము జేసిన తమ్మి సీవుచ్చుకుం "టె, వట్టి పిపష్పీ కేల ఈ వాదులాట 

పట్టమంచం వరుపు నీవుచ్చుకుంటె, నులక కుక్కీకేల యీ వాదులాట 

వయను ప్రాయమెల్ల నీవుచ్చుకుంటు, వార్థక్యమున కేల యీ వాదులాట? 

యని వాదించుచుండెను, శివుడు వారిరువురను శాంతింప జూచెను. 

“ఇద్దర్ని ఓదార్చలేకనే శివుడు, శిరనునా జాలారి గంగనే యుంచి 

తొడపయి పార్వతీదేవినే యుంచి, వెళ్లనే ఆ శివుడు కై లాసగిరికి”. 
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ఇంతటితో సవతుల కయ్యము ముగిసినది, కాని (శోతలము పఠితలమగు మనక 

మా[తము కొంత మేలే కలిగినది 

“వుని కథ లెవ్వరు పాడినా విన్నా . మోక్షనిద్ధియు గల్లు మక్సియూ గల్లు 

ధనధాన్య సమృద్ధి చాల గలిగుండు _ సరేషశు చరణార విందముల గలుగు 

పేర్కొనబడిన మూడుకథలు శై వవాజ్యయమునకు నంబంధించినవగుట 

శై వుల కత్యంత |పీతిపా[త్రము లగుటయేగాక శై వేతరులందుగూడ నంతియ 

బహుళ(ప్రచారమును మెప్పును గాంచినవి, 

గంగావివాహకథయందు శివుడు గంగను వివాహమాడిన వర, మానవ 

రోహన్యముగా నారదుడు పార్వతి కెరిగించి తనదారిని కాను బోయెను. పార్వః 
శివుడు వచ్చిన తరువాత వాదులాడెను. ఈ వృత్తాంత మే “ఈళ్ళర భృంగివాదో 

మను చిన్నపాటలో నున్నది, నారదుని పాత మీపాటలో భృంగి నిర్వహించను 

భృంగి పార్వతితో, 

“రాజన రేం్యద పురవరమున రాచకార్య మేమొ గాని 

రమ్యముగ కోటీశంరూడు రమణి నొకతె తెచ్చినాడట 
ఎరుగవా పార్వతీ ఎరుగవి యనగా నామె 

“తేజమలరగ నఖండగౌతమీతీరమందున నుంటి గాని 

రాచకార్యపు వార్తలేమి తెలియలేదు భృంగీశ్వరూడ 

వేగ తెల్చ్పరా నాతో బల్కురా యనెను అప్పుడు 

“బంగారపు బొమ్మువఠ పార్వతీ వీవుండగాను 

గంగమాంబను తోడి తెచ్చుక పొంగి శిరమున బెట్టుకున్నా 

డెరుగవా పార్వతీ యెరుగవా యని భృంగి పురీ నెక్కి. ంచినంత పార్యతి శివు 

“గంగమాంబను దోడితెచ్చి పొంగుచూ శిరమూన బెట్టుక 

ఇంగితా మెరుగని మరిమే రంగడు బోదించినాడు (2) 

యేమయా స్వామి యేమయాో యని (ప్రశ్నించెను. అందుకు శివుడు " 

“నిండు వేసవికాలమున జలముండునో లేకుండునోయని 

దండిగా నది దెచ్చి జడలో దాచియుంచినాను గాని 

ఎరుగనే పార్వతీ ఎరుగనే' యని సమాధాన మిచ్చెను, కాని భృంగి శివ, 

ధరించినది వట్టి నీరమైనచో దానికి ముఖము, కనులు, కురులు, కంఠ 
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గుబ్బలు, నూగా రెందులకుండునో యడుగుమని ఒకటొక్క పే పార్వతికి 

చెప్పెను. శివుడు నిపుణముగా నవి తామరలు, మీనములు, తుమ్మెదలు, శంఖము, 

జక్కవలు, నాగుబాములని సమౌధానము చెప్పి “గంగ గాదే ముద్దు గౌరు 

కయ్యమూ బెట్టూకొరకు-భృంగిగాడికి సాధుజనులు టోధజేసిన౮రిని తానే 
నిందమోసపెను. కోమలభావములతో నొప్పారు నీగేయమును రచించినది, 

వాసిగా (శ్రీ గొర్తి రామడాషరాలిది డేసినావట 

ఉలాసముతొ నాదు మనవి చేసినాను గాని నేను 

తము లక్షణ దాసురాలట రమ్యముగ కృతి చేసినాదట 

కామితార్థము లిచ్చుతాడట కరుణతో రక్షించుటకు నని యుండుటచే నొక 

కవయిత్రి యని నిశ్చయముగా భావింపవచ్చును. ఇది 14 ఖండముల గేయము. . 

శై వగేయవాజ్మయమున నిట్టివే సంవాదములు మరికొన్ని గలపు. అట్టి 
వానిలో మేనకాపార్యతులకు, లక్ష్మీపార్వతులకు జరిగిన సంవాదములగూ రృ 

విచారంతము. “వేనకవ పొర్శంతికీ నంవాదో మను పేరేగాని నిజముగా నా 

సంవాదము మేనకకును ఆమె చెలులకును జరిగినది. పార్యతి శివుని వలచు 

పెరిగి చలులు మేనకతో శివుడు తల్గిదం|డ్రులు లేనివాడనియు, దరదుడనియు, 
దేశ(ద్రిమ్మరి యనియు, నిషట్లోక్త యనియు, నాగభూషణు డనియు, గజచర్మధారి 
యనియు, కావున నట్టి వరుడు తగడనియు చెప్పిరి. వారికి మేనకాదేవి శివుడు 

జగ|త్సభువనియ, మహానుభావుడనియు సమాధానము చెప్పి తన కూతురున 

కబ్బిన భాగ్యము నిట్లు కొనియాడెను. 

“చెదరాని కుంకూమ తరుగాని పనుపూ..అరుగాని తెగని మంగళనూ[ తము 

తరుగాని వయసు చిత్తము బుష్టె ముక్కంటి మరణాము లేని విభుచే నాపట్టికి 

ఈ సంపద భారతనారీమణు లందరును కోరుకొనునట్టిది. తానుగూడ భాగ్య 
శాలినని తలపోసినది మేనక, 

“నల్లాని కంఠాము తెల్లాని దేహము-చల్లగ తలనుండు చందమామ 

ఎల్ల లోకములకు నా అల్లుడు రాజాయె-ఎల్ల జీవుల కెల్ల తల్లి నావిల్లాయె 

పరమభ కలపాలి వరకల్చవృక్షము-నరనిపురి విశ్యనాథుడమ్మ 

చల మేలనయ్య ఈ జంగాము లింగాము”, 

ఇందులో పేర్కొనబడిన నరసిపుర మెచ్చటిదో : నరసాపురముతో దీనికేమైన 
సంబంధమున్నదో। 
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“లక్షీ పొర్చతుల నంనాదో మొక మనో హరకళాఖండము, ఇందు, 

స్త్రీలు ఒకరినొకరు దెప్పిపొడుచుకొనుట, తామే గొప్పవార మనుకొనుట వం 

భావములు సూచింప బడినవి. లక్ష్మీదేవికి శివునిలో నన్నియు లోపములే కనపడె; 

ఆమె వాని బేర్కొని పార్వతి నె_త్తిపొడిచెను, పార్యతి సాదోషములే విష్ణుదేవ 

కున్నటుల నిరూపించెను. చిన్నగేయమే మైనను మనోహరముగా నున్నది, 

లక్ష్మి : గౌరిదేవి నీశంభుని గళమున నలుపేమిజె ఓయమ్మా-నలుసేమి బె ఓకొమ్మా 

పార్వ : నారీమణి నీ విష్ణుదేవుడు నలుపుగాడ పే కొమ్మా-నలుపుగాడ పే యమ్మా 

లక్ష్మి : బిరుదులేక నీ కాంతుడు జగములొ భిక్ష మెత్తు కే మమ్మా-భిక్ష మెత్తు పేమమ్మా 

పార్వ : బలము లేకను బలిచ్శకవ రిని అడుగలేదసే కొమ్మా-అడుగరేద టే కొమ్మా 

లక్ష్మీ : శంకలేకను శంకరు కరమున జింక యుండు కేమమ్మా-జింళక యుండు పేమమ 

పార్య : శంకలేక వనవానముకేగుట జింకకొరకు సుమి కొమ్మా-జింకకొరకుసుమికొష 

లక్ష్మి : హద్దులేక నీ మగడు సగము ఆడురూప మేమమ్మా-ఆడరూపమేమమ్మా 

పార్వ : ముద్దుగుమ్మ నీపెనిమిటి మురహరి మోహినిగాడా కొమ్మా మోహినిగాడాకొమ 

లక్ష్మీ : చింతలేక నీకాంతుడు (బహ్మ శిరము దుంచు పేమప్మూ-శిరము[దుంచు పేమవ 

పార్వ : వంతముతోడుత రావణ(బహ్మ తల| దుంచడా ఓ కొమ్మా-తలద్రుంచడాఓకొవ 

లక్షీ : పార్వతి మరి నీ విభునకు నిల్వున పాములున్న వేమమ్మా-పాములున్న వేమమ 

పార్వ ; జలనిధితనయ నీ పెనిమిటి పన్నగశయనుడుగాడా కొప్మూ-వన్నగళయను( 

గాడా కొమ 

లక్షీ : ఏమిలేక నీ కాంతుడు ముసలియెద్దు నెక్కు పేమమూూ-ఎద్దు నెక్కుపేమమ్మా 

పార్వ ; పంతముతోడుత రేవల్లెవాడలో పసులు గాయడా కొట్మూ-వనులు గాయడా కొవ 

ఈ చిన్నగేయమున లక్ష్మీదేవి పరమశివునకున్న లోపము లనుకొన్నవి | 
పతికిగూడ నున్నట్లు తెలిసికొన్నది, ఇదికూడ ఒక విధమగు వ్యాజస్తుతి( 

దీనిలో శివకేశవ భేదరాహిత్యము చక్కగా సూచింపబడినదని భావించవలె 

(తురానుర నంవోలము :. (త్రిపురాసురులు (త్రిదినంబులను |త్రిదశు 
బాధింపజొచ్చిరి. దేవతలు మునులు శివునికడ కేగి “శరణు జగదధీశ శరా 
హృదయేశ శంకర పరమేశ శరణు శరణిని రాక్షసులు చేయు ఘోరకృత్య 
లెరిగించిరి. పరమశివుడు 'దానవులకూ తొల్లి ధాత యిచ్చిన వరము తప్పి 
ఎవరితరము గాదని సమయమునక్షై వేచియుండు డనెను. (త్రిమూర్ర 
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సం(ప్రతించుకొనిరి “ముగ్గురూ మూర్తులు మూడు పురంబులు సంహరించెద 

మనిరి సాహసముని, శివుడు మహాయోధు డయ్యెను. పృథ్వీ రథముగా, 

సూర్యచంద్రులు రథాంగములుగా, వేదము లశ్వములుగ్మా (బ్రహ్మ సారథిగా, 

కనకక్షధరము కార్ముకముగా, ఆదిశేష డల్లెత్రాడుగా, శరధి తూణీరముగా, 

హరి యమ్ముగా, “ఫాలాగ్ని నే(త్రంబు బాణంపు నొకముల్కి. సంధించి 

యుద్ద సన్నద్ధుడె' శివుడు (త్రిపురముల మీడికి దాడివెడలెను. దేవదానవులకు 

ఘారయుద్ద మయ్యెను. రాక్షసులందట హతులై రి, “సపృరహరుం డంతట 

పురుషోత్తముని బిలిచి జయభేర వేయించె జగతి మెరయ, తలచిన కార్యంబు 

తక్షణములొ నాయె తేరు మరలించమని తెలియబలికె'. దేవతలు పరమ 

సంతోషమున నేలలు పాడుచు తింగిపోయిరి, ఈ పాట సీసార్థములలో నున్నది. 

శైవ వాజ్మయమున “నురాభాండౌళ్ళంరయు' వింతకథ. శిష్టలు గూడ 

ఈ కథను చేపట్టి పద్యకావ్యములు ద్విపదవావ్యములు రచించిరి లక్ష్మణరాయ 

పరిశోధకమండలివారి చెంత రెండుమా డము(చదితకాళప(త్ర(గంథము లిట్టివి 
కలవు. పాటలో దై కతవనమున ధర్మజునకు మార్క_ండేయు డీకథ వినిపించి 
నట్లున్నది. ఇది కాశీవిశ్వనాథమహాత్మ్యమును (పబోధించును. కాశీపట్టిణమున 

గంగాతీరమందొక శై వ(జ్రాహ్మణుడు “పులితోలు వస్త్రముల్ భూమందు బరచి, 
కాయవ_స్త్రింబులు కటి ధరియించి వల్లెల్ల వీభూతి వనితేరగాను, రు(ద్రాక్ష 
తావళాల్ మెడనిండ వేసి జపము చేయుచుండె జగతి లోపలనుి. ఒకనాడొక 

గౌడ ప్రీ “గంగ నీళ్ళకు బోను కడవ చేబూని, శృంగారకంఠముకు చేరువ రాగా” 
(బ్రాహ్మణుడు చూచి మోహపరవకుడై “వలరాజు (పేరే వర్ణింప మొదలిడెను. 

“చందరేఖయు బోలు సభియ సీ నుదురూ, చం్యదముఖి సింగిణి సాటి కనుబొమలు 

ముద్దులు గారెడు మృదువైన ముఖము, అద్దంబుకం చి మెరుపైన చెక్కిళ్లు 

జోక తోడుత పువు$సూటి నాసికము, జిగిమించు వజ్రాల బోలు పలువరుస” 

అని వర్షించెను. ఆమె గంగోదకములు గొని “కుచ్చెళ్లు మీగాళ్ల గునిసి గునిసాడ' 
పల్లె చేరటోయినది. (బ్రాహ్మణు డామెను వెన్నంటెను. వలదన్న నాతడు 
౧ . 

“తిక్క-పట్టినరీతి తెలియక నుండెను. గౌడస్ర్తీ (బ్రాహ్మణునితో, 

“ఇది యేమి యెరుగవా ఈడిగయిల్లు, కిల్లుకుండ వారి కొట్టిన పందికోళు క్ 

కూడులు మిగిలిన కుక్కదాగినటు, పిల్లులు గతకగా పెట్టిన తొట్టి 



అతత తెలుగు జూనపద గేయసాహీత్యమ్సు 

గుదిగూర్చినటువం టి గొబ్ధమాంసంబు, చాల దుర్వాసనలు సుమ మూాడినటు 
య 

కలుదాగిన వొల్లు కౌాకయు జడా, మూల మాదిగలెల్ల మసలు ఈ చోటు 
) ™ 

హీనమ్ము వచ్చేని ఈ యిల్లు నీకు, సహ్య మెట్లాయెనో స(ద్బాహ్మణూడ' 

అని మందలించెను. (వాహ్మణు డామెను వర్షంచి తన మోహము దెలిపెన్స 

అంత నామె, 

“నెడరేజు (వేలయిన నీ మెర్రి తిరిగి తఉయ3 రోకలి తల జుట్టుమన్నా 

పెతివ్రతను నేను నా పతిమాట లేక, మతి తప్పి తిరుగుటా మేరయే గలుగు 

ఈ తుచ్చతనమున సుఖమేమి గలదు, జనులు యెరిగుంచేను సిగ్గెల పోను 

పెనిమిటి చూచితే బెట్టుగా జంపు" నని బెదరించి కొన్ని హితో కులు చెప్పినరి, 

ఐనను భూసురుడు తన పట్టు వీడలేదు. ఆతడు "నిన్ను పొందకయున్న 
నీరజనే(త్రి, నిర్ణయము (పాణంబు విడుతు నీవేళి నని బెదరించను. (బహహళ్యా 

పాపమునకు భయపడి యా గొడస్తీి యందుల కంగీకరించి (బాహ్మణుని 

తన శయ్యాగృహంబున నుంచి తా నలంకరించుకొని పోయి (బాహ్మణు 

నర్చించి భాషించి “సయ్యాటల పేరుగా నాతని వాసనలు దీర్చెను, 

ఇరువురును ని(డించిరి, ఇంతలో నామె భర్త కల్లు గీసికొని ఇల్లు చేరను. ఆమె 
(బాహ్మణుని సురాభాండమందు దాచి భర్తను సమీపించి యాతనికి కలరూపు 

ఎరింగించి “ఈ తప్పుకొరశకై ఈ వేళ నన్ను, ఘాతచేసిన పనికి కై వల్యపదవి, 
ఇకను ఈ పుణ్యంబు నీకు సిద్ధించూ, అనుచు పాదంబుల వెలదియు పడెను, 

ఇంతలో సురాభాండమున దాగియున్న * బహ్మాచారి యనియేటి ఆ(బ్రాహ్మణుండు, 

(బహ్మరం(ధ్రంబునా విడిచ ప్రాణములు.” గౌడు (బాహ్మణుని క శేబరము చూచి, 
భయపడి సురాభాండమున దాచినందులకు భార్యను “పచ్చి కొయ్యవుగదే భామరో 

సీవిని (బహ్మహత్యాపాపమునకు జంకి ఆత్మహత్యకు పూనుకొనెను. గొడస్త్రీ 

దుఃఖముతో పరమశివుని ధ్యానించెను. సురాభాండమున చచ్చిన (బాహ్మణుడు 

“ఏనుగు చర్మంబు ఎలమితో గప్పి, ఘనమైన పులితోలు కాశికా వేసి, పు 
పేరులు వేసి భూతి మైబూస్కి తలయందు దశకళలు తళతళా యనగ, తన కాంతి 
దశదిశల ధవళంబు పట్ట, చెండి కేశ్వరుడపుడు చెయ్యె త్తి పొగడ, రమణ భృంగీ 
తండురిటినందితోడ, |ప్రొఢి రమ్మని కొంత భక్తవత్సలుడు, భరతవిద్యలు 

చూప పణతులు పాడ, నిలువక దబ్బున ఈశ్వరుండాయె' ను. గౌడదంపతు 

లాతని నర్చీంచిరి. ఈశ్వరుడు సురాభాండేశ్వరుడయ్యెను, భక్తులను రక్షించుటకు 
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శివు డిటువంటి కృత్యములు చేసినటుల నెన్నియో కథలు శై వవాజ్యయమున 

గలవు. “మిండ జంగము కథలో' శివుడిట్టి పనులే చేసెను. జంగదూర్చనము 

పవి(త్రకార్య మనియు జంగమ పాశ_స్ట్యమును 'దెలుపు కథలందీ సురాభాండేశ ర 

మొకటి. ఈ గేయము “స్త్రీల పాటిలను సంకలనమున కథ సమ(గముగా 

తెలియరానంతటి యచ్చు తప్పులతో నున్నది. నా చెంతనున్న రెండు(ప్రతు 

లిట్టివే. (శ్రీహరి ఆదిశేమవుగారు కూడ ఈ కథనుగూర్చి (వాసియున్నాగు. 

వారు సవరించుకొన్న కొన్ని గేయ చరణములగూడ నే నిట ఉదాహరంచితిని. 

శివభ కులం ద|(గ్రగణ్యుడు మార్కండేయుడు, ఆతడు చిరంజీవి. బహు 
పురాణములందును, భారతభాగవతాదులందును మార్కండేయుని [పశంసలున్నవి. 
“వార్భాండోయుని జననొమను గేయము స్త్రీలయందు (ప్రచారము గాంచినది, 

ఈ కథను సూతుడు కశౌనకాదులకు వినిపించినట్టు వర్హీంపబడినది. “మృకండు 

డనియేటి మునివరుడు గలడు, (పకటింపగా వేదపారాయణుండు, అతనికి 

గుణవతియగు ధర్మపత్ని, శత పద్మనాభుల (శ్రీదేవి బోలు,” వారికి సంతానము 

లేనందున కావేరీతీరమున నున్న బిల్వవనము జేరి తపమొనర్చ నిశ్చయించు 
కొనిరి. బిల్వవనమునందున్న చెట్లవర్ణన మిట్లున్నది. 

“తాళహింతాల మాలూర వృక్షములు, వారక నిమ్మలును నార దబ్బలును 

తియ్యని పూమిళ్లు దేవదారులును, ఇయ్యారు విధములొ వేరు పనసలును 

నారికేళములు పొన్నలు పోకచెట్లు, పేరైన పెలగలు పెద్ద యుసిరికలు 

కరూూర తరువులు కదళి తరవులును, ఒవ్వారు చుండెడు విప్పమానులును 

జాజి తీగలు విరజాజి తీగలును, రాజిల్లు మల్లెమొగ్గల తీగెలూను 

పన్నీటి కాల్వలు బయలు తామరలు, యిన్నిగల కొలనులు యేపార గలవు, 

ఇట్టి వనమందు మృకండమునిదంపతులు “ఇందుకళాధరుని ఇష్టదాయకుని' గూర్చి 

“పంచాగ్నిమధ్యమున పగలెల్ల నుం[డ్రు, మంచులో బొరలుదురు మహితముగ 

ధా(త్రి జలములో నుండెదరు చలికాల మెల్ల, బలు వాన కాలాన బయట 

నుండెదరు, ఈ రీతినీ తపము హెచ్చుగా చేసిరి, వారి తపమునకు మెచ్చి 
శివుడు (ప్రతృతమయ్యెను. వారు శివుని స్తోత్రము చేసి ప్కుత్రభిక్ష వేడిర. 
శివుడు మునిపత్నితో “సామాన్యప్పతులు చాల గావలెనా, శ్రీమించు 

గుణములచే నలరుచున్న, సకలవిద్యలయందు సంపూర్ణుడైన, సుదతి పదు 

నారేండ్ల సుతుడు గావలెన?' యని (ప్రశ్నించెను. మునిదంపతులు “కులము 
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రక్షీంప బద్ధులుగాని సుతులు, పదుగురు బుట్రగా ఫలమేమి గలుగు, కలుగగా 

నేమి ఫలమునకు నీచమళకులు, చెదపురుగు పుట్టలో జన్మించ వెన్ని” యనుకొని 

ఈశ్వరునితో “హరుడ పదునారేండ్లు అయినాను చాలు, శ్రీలు డొక్క_డు చాలు 

శఘమున నిమ్మిని కోరిరి, శివుడు వారి కటులే వరమిచ్చెను. మునిపత్ని 

గర్భము ధరించి శుభముహూ_ర్తమున “పూర్ణచం(దుని బోలు పతరత్నంబును 

గనెను. అతనికి మార్క_ం౦ండేయుడని నామకరణము చేసిరి, మార్కండేయుడు 
కుక్ల పక్షచం(ద్రునివలె పెరిగి పెద్దవాడై వేదవేదాంగములు. పురాణములు 

మున్నగునవి సమ(గముగా నేర్చెను. తల్లిదం[డ్రులయెడ నతిభ_క్రితో నుండెను. 
15 సంవత్సరములు గడచిపోయెను. ఇంకొక వత్సరమున నతని యాయువు 

తీరిపోవునని తలిదం [డు లొకనాడు చింతా(క్రాంతులై యుండ మార్క. ౦డేయుడు 

వారి దరి జేరి, 'ఖిన్నులై యున్నారు కీడేమి దోచె, ఎన్నగ నెవరైన హెచ్చు 

బెట్టితిర, నేరిక నేమైన నేను జేసితిన, వేరేమి చేసి మిము విడిచి కుడిచితిని 
అని యడిగెను. వారాతని కౌగలించి “నాయన్న నాతం(డ్రి నా ముద్దులయ్య, 
ఏతప్పు నీవల్ల ఎరుగ మెన్నటికి, కొడుకు మృాతుండవా గుణసము[ద్రుడవు, 

చేకొని వినుమన్న చెప్పెదము నీకిని యాతని జన్మ(ప్రకార మంతయు చెప్పిరి, 

మార్కండేయుడు తలిదండ్రుల నోదార్చీ *ముంగిటిలో ధనము మునికొంగు 

పసిడి’ యగు శంకరుడుండ భయమేలయని తప మొనర్చ శంకరుని మెప్పించి 
మరణము లేకుండ “వరము గైకొని వత్తు వగువనేమిటి కని” వారి సెలవంది 
బిల్వవనము చేరి “మొదట కామ[కోధమోహలొ్ భములు, మదమత్సరములన్ని 
మది కట్టు గట్టి ఏక్నాగతతో శివుని పూజించుచుండెను. మార్కండేయుని 
ఆయుర్షాయము నిండినంతనే యముడు భటులను పంపించెను. కింకరులు 

వచ్చి'ఫాలలోచనుపయి భ_క్రిగలవాని, పరమాత్మ మం|(త్రంబు పఠియించు 

వాని” మార్కండేయుని జూచి ఆతని సమీపింప తమ తరము గాదని తిరిగిపోయి 
యమునితో విన్నవించిరి యముడది విని (క్రోధముతో “ఉర మప్పళించి 
కనుబొమ లెగరవేసి, తొడరించి మీసమ్ము వడిబెట్టుకొ నుచు, కాలదండము చేత 

గీలించుకొనుచు, భుజగేం(ద్రు కై వడి బుసలు కొట్టుచునుి మహిషముపై నెక్కి 

"| ప్రళయకాలమునాటి పావకునిరీతి బీల్వవనము జొచ్చి మార్కండేయుని తూల 

నాడుచు స్వోత్కర్ష చేయుచు నాతనికి పాశము దగిలించి లాగుచుండగా 

మార్కండేయుడు శివలింగమును కౌగలించుకొని శివుని వేడుకొనెను. అప్పుడు 

“ఘనమైన రవికోటిశేజమ్మాతోను, కాలకంఠుడు తాను కలకల నగుచు' 
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(ప్రత్యక్షమై యముని “ఎడమకాలు నెత్తి యెదురొమ్ము దన్నెను. కాలుడు నేల 

గూలెను. మార్క_ండేయునితో శివుడు “నిన్ను జం పెడువాడు నిర్మూలమయ్యె, 

అన్న వెరువకుమని అభయంబు నిచ్చెను. యమునితో నా భక్తుల నీవంట 

రాదని చెప్పి పంపివేసెను. మౌర్కండేయునకు దీర్హాయు వొసంగెను, 
మృత్యుంజయు డై తిరిగివచ్చిన కుసూరునీ గాంచి తలిదం(డ్రులు సంతోషించిరి. 

దేవతలు పూలసోనలు గురిసిరి. మార్కండేయుని చరిత్రము పొడినవారికి 

విన్నవారికి “కైలాసపదవిచ్చు ఘన సాంబమూర్తి, సంతో సషపద విచ్చు 

సాందిమూ ర్రెపుడూ', 

పాల్కురికి సోమనాథుని బసవసరాణమం దెందరో వీరశై వభక్కుల 

కథలు వర్ణింపబడినవి. వారిలో చిరుతొండడు లేదా నిరియాళు డొకడు, ఈ 

సిరియాళభక్తుని కథ (ద్రవిడ కర్ణాటాం(ధ్రములం దెన్నియో (గంథములందు 

వర్ణింపబడినది. ఇదేకథ “నీరియాళ (శయ) యవోరాజు. చర్మితముం 

జంగంకథిగా 6 (ల్రాయోళ రాజో బరి [త.వదయు "గా రెండు గేయములు 

జానపదులందు (ప్రచారము గాంచినవి, ఈ కథనే గరికిపాటి తిమ్మయ్య పద్య 

కావ్యముగా, చిత్తారు గంగాధరుడు ద్విపదకావ్యముగా, వాలి కోటయ్య 

యక్షగానముగా రచించిరి. కీ. శే, వేటూరి (ప్రభాకరశాస్ర్రిగా రీభక్తు నిగూర్చి 
ఇటుల (వాసినారు 'చిఖుతొండడు-సిరియాలుడు, దభభ కుడు నామాంతరములు. 

ఈతడు రెండవ పులకేశిని జయించి వాతాపికోటను బట్టుకొని, తన రాజున 

(మొదటి నరసింహవర్మ?) కొసగెను, ఈతడు సేనాధిపతి. కాంచీపుర 

వాస్తవ్యుడు. కీ శ, 680 నాటినాడగును ఈతని కొడుకు సీరాలుడు, భార్య 

తిరువెంగాణి, దాసి చంద(న)నంగి1 పైన పేర్కొనబడిన రెండు గేయము 

లందు ముందుగా '(క్రీయాళ మవోరాజు చర్మితము.ఊం గంతథోను పరిశీలింతము. 
దీనిని రచించినది గంజి నాగదాసు; పద్మశాలికులుడు. ఈ జంగంకథలో నధిక 

భాగము రగడ, తక్కినది వచనము, పద్యములు, దరువులు, శ్లోకములు కవి 
రచనము కావు. |(ప్రసిద్దశ్లోకము లిందు చొప్పింపబడినవి. ఇష్టదేవూ 
(పార్టనాదులు ముగిసిన తరువాత కథా[పారంభ మిట్టుల జరిగినది. 

(కాత్యాయని మానసలోలా (శ్రితజనవరిపాలా 

పాకారీనుర వినుత సుశీలా భవ్యయోగలీలా 

1. బసవపురాణ వీరిక, పుట 60.61. 
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శ్రీకరిముగ పాంచాల చేశమును (గ్రోియాళ ఖూపెతియు 

వానిగాను నారాజ మేలెను వెభవంబు మెరయి, 

శ్రీయాలుని భార్య దేవమణి. ఆమె, 

“పున్నమ చం[దుని మించిన మోము ఎన్నదగిన కళలు 

సరసీరుహముల బోలుచున్నవి సఖియ న్మేతయుగము 

పల్కులు చిల్కల గారవించును పరమసాధ్వి కెపుడు 

నడకలు జూచియు హంసలు చేరెను వడిగ సరసులకును”, 

ఈ దంపతులకు సంతానము లేకుండెను. సంతానమునకై వారు కాశికి పోయి 

విశ్వనాథునిగూర్చి తపమొనరించిరి. శివుడు (ప్రత్యక్షమై వర మొసంగాను. 
ఆ(ప్రభావమున దేవమణి గర్భము ధరియించి యొక శుభముహూ_ర్హమున చక్కని 

పుతుని గనెను. సీరాలుడని నామకరణము చేసిరి. సీరాలుడు శుక్షపక్షచం(ద్రుని 

వలె వృద్ధి బొందుచుండెను. సిరియాళు డధికధర్మమున రాజ్యపాలనము చేయు 

చుండగా నొకనాడు నారదు డరుదెంచి సత్క్బ్బృతుడై , “ధర్మ మధికము గూడ 

దిష్పుడు ధరణీపతి కనుచు, వీని కెట్టులైనాను భంగము పూని వెదుకవలయు' 

ననుకొని*పరమసాధ్వినని గౌరియు తనలో మురియుచుండు నెపుడు, శంకరుండు 

మహి ధార్మికుడనుచును పొంకముగా బలుకుిను గాన “పురహరు కడకును 
జేరి వేగమే పోరు వెటగలి నని నిశ్చయించుకొని కైలాసమునకు బోయి 

వారికి సిరియాళుని చరిత్రమును చెప్పెను. శివు డాతని పరీకించుటకై ముని 

వేషము ధరించి బయలుదేరి సిరయాళుని యాస్థానము జేరి సత్క్బృతుడై కపట 
క్షద్బాధను నటించి భిక్ష సేయుమనెను. భోజనమందు నరమాంసము కావలెనని 

కోరెను. రాజదంపతు లిది విని “దారము తెగిన గాలిపడగవలె తల్లడమందుచును, 
పెను గాడ్చులచే భూస్టలి గూలెడు భూరుహముల క్రియను మూర్భనొందిరి. 

తరువాత తేరుకొని "జీవహింస జేయంగ జెల్లదని చెప్పుదు రార్యులును, మనుజ 

మాంసము గోరుట మీకిది మర్యాదగునయ్యా” యని వేడ్కొనిర. కపటముని తన 
పట్టు వీడక “అన్యుల మాంసము నే భకింపను యన్యాయముగాను, నీ సంబంధుల 

మాంసంబును నే నిప్పుడు భకింతు ననెను. శ్రీయాళుడు తన దేహ మర్చంతు 
నన ముని శ్రీయాళుని, రాజవైయుండి నీవు “తెలిసితెలియకను పావకృత్యములు 
పలికి బొంకితీవో, నీదు మాంసము భిక్షకు తగినది కాదుర రాజేం(ధ్రా” 
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యనెను. రాజపత్ని దేవమణి తన దేహమర్పించుటకు సిద్దపడ ముని “కాంతా 

మణిరో నిన్ను జంపి నీకాంతు డపత్నికుడు, అవును గాన నీ మాంసము భిక్ష 

కపవి(త్రంబగు"ననెను. (శ్రీయాళు డప్పుడు తన ఏకకపు(త్రునిగార్చి తెలిపి 

వాని మాంసము పెప్టెద ననెను. దేవమణి ప్పుతునికై విలపింప (శ్రీయాళుడు, 

రాకన్ మానవ హాోనివృద్దులు రాజవదన వినవే 

కాననమందున దాగిన తప్పున కాలకర్యుయులును 

పోకన్ మానునె చేహ మనిత్యము పోషణ జేసినను 

చెంతనొందగా నేల మనకును (శ్రీకంటం డె గలడిని యోదార్చెను. ఇది"రాకన్ 

మానవు హానివృద్రులు మహారణ్య౦బునన్ దాగినకా' అనెడు పద్యమన 

కనుకరణమువలె నున్నది, (శ్రీయాళుడు సీర్రాలుని బడినుండి తోడెచ్చుటకు, 

సేవకు నం పెను, అప్పుడు సుబుద్దియను మం (శ్రి శ్రీయాళున కంతటి సాహసము 
వలదని బోధించెను, కాని రాజు, 

మనియు కోరినరీతి జేతుననీ ముందుగ బర్కి_తిని 

అనృతము లాడిన జూచి నన రే అవనిరొ సుజను" లని కృతనిశ్చయు డయ్యెను. 

సీరాలుడు బడినుండి వచ్చను, తల్లిదం[డు లపుడు దీనముగా విలపింప నాతడు 

కారణ మడిగెను. తల్లి పుడ్రునికి జరిగిన దంతయు వినిపించెను. సీరాలుడు 

సంతోషముతో తన చావున కంగీకఓంచెను. ముని బాలుని మాటలు విని 

సంతసించి ఆతని చూంసమే కావలయునని పట్టుబప్టైను. (శ్రీయాళ దంపతులు 

పు్రహననదుఃఖమున జాగు పేయుకొలది ముని కోపవశుడై రాజును దూరు 

చుండెను, తలిద౦(డులు దుఃఖించి దుఃఖించి మనము రాయి జేసికొని పుత్రుని 

ఖండించి దూంసము వండి మునికి వడ్తించిరి. కసటముని వారినిగూడ పంక్రికి 

గూర్ఫిండి తనతోపాటు బూంసము భుజింపుడని శాసించను, అప్పుడు దేవమణి, 

కన్న తనయుని మూంసవం తిందురె కన్న తల్లిదం (డి 

ఎన్నిక జేసియు లోవంబులు నిటు నెన్నుచుండెడి? వని వేడుకొనెను. కాని 

ముని వినడయ్యెను. దుఃఖమును దిగమింగి యా పరమభక్తులు పుతమాంస 

భక్షణమునకుగూడ సంసిద్దులెరి, అప్పుడు కపటమౌని వారినింకను కష్ట పెట్ల 

దలచి అందులో శిరోమాంసము లేదనియు అట్టి భోజనము పనికిరాదనియు 
సీరాలుని శిరము దెచ్చి రోటిలో వేసి తొక్కి తనకు వడ్డింపవలయు ననెను. 



౩౩౭౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

ఇంతియకాక రోట మాంసము దంచునపుడు. 

“చిన్నవాడు పుట్టినిదియి మొదలుగ నిన్నటి రోజునకు 

వాడు నీ యింటితో నడచిన నడవడి వేడుక లస్నియును 

పాటలు బాడుచు (దొక్కగవలయు ముష్మ్మూటికి నాముందు 

మరియును కంటను నీరును వదలిన మానుదు నీ భిక్ష” యని కఠోరముగా 

శాసించెను. తల్లిదం[డ్రు లాఘోరకార్యముకూడ భక్తితో చేసి మాంసము 

వడ్డింపగా నాతడు “నిత్యము నలుగురు నాతో భోజన నియమంబును గలదు, 

ఒక్కడు దప్పిన భోజనమునకును వొస్పజాల సుమ్మి' యనెను, తాము భక్తితో 

నిట్టి ఘోరమునకు కడంగిర కాని మరొకడు నరమాంస భోజనమున కెట్లు 

ఒడబడునని వారు దుఃఖించిరీ, ఇంతియకాక ముని వారీతో నపుతకులిండ్ల 
భోజనము చేయ నొల్లననెను. ఉన్న యొక్క కుమారుని చంపించి భిక్ష 

గైెకొననన్న కపటమునిని రాజదంపతులు బతిమౌలుకొనిరి. అప్పుడు పరమ 

శివుడు వారి భకికలర్ పరీక్ష చాలింపనెంచి నిజరూపముతో (ప్రత్యక్షమై వరము 
గోరు మనెను. దేవమణి పుత్రభిక్ష గోరెను అప్పుడు పరమశివుడు, 

కాంతామణీ నీ తనయుని జూడుము శై లాసమునందు 

నా కుమారుడగు గణనాథునితో నాటలాడుచుండు? నని దివ్యదృష్టి 

(పసాదించి పుత్రదర్శనము చేయించి రాకుమారుని ఎకె లాసమునుండి 

రప్పించెను. తలిదం(డ్రులు పుత్రుని బడసి సంతోషించిరి. సీరాలుడు కొంత 
కౌలము రాజ్యము నేలినపిమ్మట వారు మువ్వురును విమానారూఢు లె 

కైలాసమునకు పోయిరి. ఇట్టి వీరభ క్తి ప్రతిపాదకములగు కథలు వీరశైవ 

వాజ్యయమున లెక్కకు మిక్కిలి కలవు. ఇది జంగం కథ 

రెండవది “(క్రీయాళరాజు చర్మిత-వదము", శ్రీరామభక్తుడును రాజ 
మహేం[ద్రవర నివాసియునగు అప్పల నరసింహదాసు ఈపదమును (శ్రీరామున 

కంకితముగా రచించెను. ఈకవి పూర్వులు విశాఖమండలములోని పాలకొండ 

పార్వతీపురములవారు. కౌవ్యాంతమున నీ పదము రకాక్షిలో (కీ.శ. 1924) 

రచింపబడినట్లున్నది క్రీశ. 1926లో ముద్రింపబడినది. పెన పరిశీలించిన 

జంగంకథ (క్రీ. శ, 1907 నాటికే చెన్నపట్టణము ప, యతిరాజులు నాయుడుగారి 



మతసంబంధ గేయములు 33౫ 

మొదటిదనియు పదము తరువొతిదనియు (గహింపనగును. రెంటికిని కొన్ని 

పోలిక లున్నవి. జంగంకథకన్న పదముమా(త్రము కొంత సరళముగా నున్నది. 

పదమునందొక చిన్నిఘట్ట మెక్కుడుగా నున్నది, (శ్రీయాజుని వదాన్యతను 

చాటిచెప్పు సన్ని వేశమిది, వీదదాహ్మణు డొకడు యాచింపగా కోరినంత ధనము 

శ్రీయాజు డొసంగినట్లున్నది. తక్కిన కథయంతయు జంగంకథయందున్నదే. 
జంగంకథలో “రాకన్ మానవు హానివృద్ధులు రాజనదన వినవే యన్న 

చరణములకు పోలికలు “కానున్న పనులన్ని కాక మానవుగ, అడవి యందున 

నున్న ఆకసంబున నున్న, తప్పునా యిది మనకు తరుణీలలామ,” యను 

చరణములు. ఇటువంటివే మంకొన్ని పోలికలున్నవి. నారదుడు శ్రీయాళుని 

జూడవచ్చినప్పుడు ద్వారపాలకు లాతని రాకను (శ్రీయాశునితో చెప్పినప్పుడు 

కొంత హాస్యము పోషింపబడినది. ద్వారపాలకులు రాజుతో, 

“ఇంచుమించుగ పిశాచంబు రూపంబు-మజ్రివూడలవంటి మరి జడలు కట్టుకొని 

చేతిలో తంబురా పూపగాబూని=గారడీ వేషంబటున గవనితో నున్నాడు 

అతడు నారదుడంట అవనీశనాథ?ి యనిరి. ద్వారపాలకులీ మాట లనుటవలన 

నౌచిత్యమున కంతగా భంగము వాటిల్లదు. ఈ పదము, 

“రంగుగా రకాక్షీ (1924) నామసంవత రము - ఆశ్వీజమానమున 

కృష్ణ పక్షములో 

విజయదశమి సరికి వివరముగ ఈకథ-వరిపూర్ణ్లమయ్యను (ప్రౌఢిమీరగను- 

అక్షయంబుగ లక్షీవాసరదినమందు.. సొంపుగా యీ కథ సంపూర్ణమయ” నట 

భ_క్కియందును వీరవతమునను చిరుతొండనికి తీసిపోనటువంటివాడు 
భల్లాణరాజు, భార్యనుగూడ జంగమార్చణము చేసిన వఏీర(వ్రతాచార నిష్ణాగరిష్పుడు. 

వైష్షవులందలి మధురభక్తి కథలకు శె వులందీకథ దీటుగా నుండును. దీనినే 
జొనపదులు మిండ జంగముకథ యందురు. శివుడు మిండజంగముల సృజించి 

తానును మిండజంగమైనందున కాబోలు ఇట్లిపేరు వచ్చినది. ఈ కథనే “రాజ 

శేఖర చ(త్రముిగా కూచిమంచి తిమ్మకవి రచించెను. ఇంకను పలువురు 
కవులీ భల్లాణచరిత్రమును చేపట్టిరి. వాలేశ్వరుడు, కోకలూర వీరన, కూచిమంచి 
తిమ్మకవి పద్యకావ్యములుగాను, చిత్సారు గంగాధరుడు ద్విపదకావ్యముగాను, 

జిక్కన పాపయ్య, అలపాక పెద్దిక వులు యక్షగానములుగను, నడిమింటి రామ 



శతక. తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

యోగికవి దండకముగను, భల్లాణచరి(త్రమును చి(తించిర!. జానపదులకొ రక్ష 

“భాల్లాణరా యతో థ్) జంగంకథగా కిలారి [బహ్మయోగియను కమ్మకులజుడు 

చింతలపాలెము వాస్తవ్యుడు రచించెను. దీనియం దధికభాగము జంగంకథలందు 

సాధారణముగానుండు రగడతోపాటు దరువులు, కందార్హములు, ఏలలు, 
వచనమును కలవు. నై మిశారణ్యమున సూతు డీకథను శౌనకాదులకు చెప్పినటుల 

వర్ధింపబడినది, సింధుకటకము కణారంగస్థలము. పెద్దాడ మల్లేశం తన బొబ్బిలి 
కథలో “సివాకోళమే సింధుకటక మే బూసికి అములాయె” ననెను ఈ సింధు 

కటకము కటకమా ? [878 నాటి కట్టోజు వీరాచార్ “భల్లాణచరి(త్ర-పదము' లో 

కూడ సింధుకటకమని కలదు. 

*శీకరమిగ నీలోకము లోపల సింధుకటక మనెడి 
వాకశాననుని నగరికి సరియగు పురము గలదు వీనుడి 

కోటలు పేటలు కొత శంబులును నాటకళాలలుసూ 

దిటు లేని గోపురములు గలవటు కోటులు నేటుగనూ 

ఆటకూటములు వాఠశాలలును సూటిగ గలవటులా 

మేటి మేడలు మిద్దెలు గలవటు మేలిమిగా మిగులా 

భువనేశ్వరములు దేవాలయములు భువికి వెలయగానూ 

భవు మందిరముకు బోల్పదగిన యాశివమందిరములునూ?, ఇంకను, 

దరువు: 'శృంగారవనములు గలవూ, అందు-_లింగార్చనకు పూలు నెలవు 

అంగజహరునకు సంగతిగా భక్తి, లింగాల పూజించె జంగాలకును చేవ ॥శం॥ 

ఫలమూలు భరిత మైయుండూ, ఆందు_ఫాలాకునకు పూజ నిండూ 

వికసితంబుగ కల్పతరువులాదిగ గలు, ఫలవృక్షములుగల్లి లలిత మై యొప్పేడి॥శృ్ళం। 

శుకపికబకకో కిలములూ, అందు-చక చకలాడు పల్వలములూ 

అకలంకముగ నాఘకపురి వెలనిన _-సకలేశ్వరునకుశీకర మై యొప్పిన మేల్ ॥కృం! 

ఆపురమందలి చాతుర్వర్ష్యములవారును, వేశ్యలు, చతురంగబలముల 

కావ్యములందువలె వర్షింవబడినారు, వీరందరును, 

“జంగపూర్చనలు చేయుచునుండెడు లింగభకులంతా 

గంగాధరునకు పూజలు చేయుచు పొంగుచు (పజలంతా?, 

1. వీర శైవ వాజ్ముయము, శిషారామకృష్లశా ధ్ర. వుట 899 
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ఇట్టి పట్టణమున కధీశ్వరుడు భల్లాణరాజా. అతడు, 

పరోవకారుడు దానపతడిం బహాంనిరగుణ దె ర్యుండూ 
లౌ పూ. 

పచిలవెభవ మనుభవించుచును ఫరలణి యేలుచుండూ 
కలా 

స్టన్ (న 

ఇచ్చ వపంశవర్ణ నుడు ఘనుడు రణధై య్యడు భూరుండూ 

శౌర్యుపరా(కమశీలుడు తిను హరిశ్ళం[ దివంశజుండూ 

(ంవికెల్లను (పథ్యారిజెందు శివ చేపరాజు సతుడూ 

సవినయమిుగ మిరి సత కిరి, జవసత ఇంగలవాడూ 

థి సిత్మతిపుంర్ట్యవటంంలు వరియించెడి విశద కిరి పరుడూ'. 

భల్లాణరాజునకు భార్యలినువురు; చల్ల మదేవి మల్లికా దేవి యనువారలు, వారు 

సరమపతి(వతలు, రాజొకనాడు తమ గురువు వసిషుని సేవించి “ఎవ్వరే 
మడిగినగాని, నే నొవ్వక నిచ్చెద పూని, రవ్వనొందక భీతి జెందనివ్యకను న 
న్నవ్యల (టోవవె చివ్వున శఘమె" అనియు, నట్టి కఠోర(వతధారణ కై 

దీక్షెభూతిని యాచించెను. వసష్టు డట్టిప్రతము కష్టమనియు వలదనియు 

నువదేశించెను, ఆట్టివ్రతము పూనినచో, 

“కడుపున బుట్టిన కన్యళనైనను జడియా నడిగెదరూ 
కడువది కండలు గుండెలు కొండును కానుక లడిగదరూ 

మెల్లగాను యిల్తాలినినై నా చల్లగ నదిగాదరూ కనుక వలదనెను. కాని 

భల్లాణుడు తన పట్టు వీడడయ్యెను. వసిషుడాతని కటులే దీక్షనొ నం గాను. ( ఇచ్చట 
వెన్నెలరేయి, చం(ద్రోదయము, రాజుగారి రతికేళి, సూర్యోదయము, కావ్యరీతిని 
వర్ణింపబడినవి. ) రాజు నిండుసభలో తన (వ్రతమును చాటి, 

“అదుగరపోయిన జంగమునకు నే పెడుదుసు ఓక వట్టు 

దిగిన లేదని నుడివితెనై నను నాకగు ఆ పట్టు ఈ 

B ష్టముగా యూవిధమున చాటుడి అష్టదికు_లందూ 

కట్టుడి సట్నుషప మొగసాలను వొక ఘంట చేగ ముందూ? ఎని శాసించెను 

మం(మ్రలటులే చాటించిర. ఇది విని జంగము లందరు ఒకరినొకరు, 

“విడువని వీర'శేవము గలిగిన జడముని బసవయ్య 

నడువుడి వడిగా తడ లను ఇక పిడిఘట చిక్కయ్యా 

పృరహరు మరువళ పూజలు చేనే పర్విత నాఫయ్య్యా 
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లో నో ల్ో శాక శ సి వి గరళతంధటని స్మరణ జేసెడి చరలింగ వయ్యా 
€ 

~~ ఇ, గంట దీసుకొని (గక్కున రమ్మిటు ఘంటా శరగయ్యా 

నిద్ధ్దలింగమా బుద్ధవీరయా ముద్దుల వీరయ్య 

క ందరం wee న pih © ప. 

th దములో పనిద్ధి కెక్కినా క అని పిలుచుకొనుచు బయలుదేర. 

వారు కోరన కో రికలన్నియు భల్లాణరాజు తీర్చి పంపను. ఇటుండ ఓఒకినా 

భల్లాణరాజు సభకు నారదుడు వచ్చి సత్య డై. పోయి ౩ లాసమున పార్వతితో 

చెప్పెను. పార్వతి శివభక్తుని దీక్ష నౌళ్చర్యి పడి శివునితో చప్పెను. పరమశివడు 

భల్లాణుని పరీక్షింపగొం సింధుకటకము చేరుకొనెను. దొరకాంత లుండెడు వీ 

టాక్ ఎటుఏ (జంగమును) ఎచుపరొచి కావలపిన 

ధనము లొసగి తానొక జగన్న్మోహారారుడమొను. శివుని జంగమవేషము 

చక్కగా వర్తింపబడినది. 
రగ 

శకేగి ఒకొ_క), యింట నొకొ 

జం పెఃకురులు నున్నగ దు౫ 3 విరులు శిరమున డాల్సి,పుంహారుడు జ్ నర వపతెకొలుపునకును 

సీగెను డారు. తలును బెబగలి పుపు ఏల దాల్చి, దాగాచపువు ౪లదంద బొందమరోగాసూ 

వక్కులాకలసంచి వరెవాటు నీటుగా = చక్కగా చుర బొట్రమంరంగ దీర్చెన్ 
రు శ 

అంచెలను చిరుగజ్తై పని. వానాలును _ నందివాహానుడు వ ధరియించెన్ 
ళు 

పిలాల పోగులును వాలారి గోళును - మొలనొరు క త్తియిను చెలువముగ దాల్సెన్ 
(aa) క 

ఇట్టి వేషముతో వచ్చెడు జంగమును చూచి పౌరికాంతలు, 

“ఆఅమ్య్మాలారా అక్మ_లారా రమా నిరే మనవాలని , రొమ్మురో ఈవేమలాంగుని 

ఓఓ చెలియలారా - (బహ డేవు డెటులజేననే యనుచు నేలలు పాడిం* 
Ld 

al 

“అక్కలార ఈచక్క-ని పురుషుని మక్కువ గనుగొనరే 

చఉకగాదనంబును మిక్కుటమై మన దికష్కాకు దోచిన దే 

_ మొగతనమున యిటువంటి పుడుషుడీ జగమునందు గలడే 

వగమీరగ వతెబాటు సీటు మొగ మొగలు గులుూవాచే 

చందదూమను మించు మోము సనందు గల్గువాచె 

కందర్చుని మేనందము మించిన సుందరమగుబాదే' యని మరులుకొని.. 

మిండజంగము పురపీధిని జనుచుండగా మరికొందరు ప్రీలాతని జూచి, 

“మారుడేమొ ఈ శూరుడు జారుడు చేరే చెవడనుభూ 

మారుడై తె ఈ వరుని చేతిలో చెలుకువిల్లు యేదీ 

ఇంతులార యత డిం[దుడేమొ మేనంతయి చూడండీ 

కాంతలార యత డిందుడై తె వెయికండ్ల కాంతులేవియని (భమల పాల రి, 



జ్ యు లే పూ క క్ 

కటుల బయలుదేరి మాయాజంగము భల్లాణరాజు కొలువుకూటమునకు చేరు 

కొనెను, అచటనున్న మంత్రులతో, 

“జారుడుగా చరియించకదోతె ధాటణి ఘనమేు 

ఇంద్రియముల 'ఎఖమంద జేయుపే ఇంటద్రచం [దడ పదవి 

అ! దవీరకమది బుది గంగపే ఇ దమెన పదవి 
0 ది (a) ~~ మా 

కామిగార. మోత్షకామి గాడు యిరమామి నెవుడై నా యని వాదించెను 

భోజనమున కె భల్లాణరా జాత ని నిమం[తణము సేయ నాతడు, 

అన్నముపై దూ కాళ లేదు నా చిన్నమనవి వినుమూ 

వైన్నెలతేటకం మించిన మంచిది వన్నియ గావలయూ 

చుంజాఅధాష సమంచిత రెంబిత కంజ్యప్రతనే[ తా 

అంది లౌంది పాయి లంచ మిబ్బి నను గంజిబోడు నాకిని సమాధాన 

మచ్చను. రాజాకోరిక వలదనెను కాని లాభము లేదమె్యను. పెండ్లి చేతునన్నను 

వినడయ్యెను. ఇంతటితో నూరకొనక తనకు కావలసిన లంజియ కుండవలసిన 

లక్షణము లన్నియు చెప్పెను. పద్మ్కినీజాతిస్త్రీ కావలెనని కోరెను. రాజుగారు 

చివరకు అంగీకరించి నరి కలత కలత తగు స్తీకె వేశ్యా దాటికకు భటుల 

నంపెను. కొని శివమాహాత్యంబున (ప్రతి వేశ్యయింట నాపూట నొక పురుష 

డుండను. ఒక్కు-తెయెనను ఆనాడూం కలేకి౦ డెను. వారు తిరిగివచ్చి రాజుగారితో 

మనవిచేసిర. రాజది నమ్మక మాటవేషముతో లానే వేశ్యావాటికకు పోయి చూచి 
నిష్ఫలముగా తిరిగివచ్చును. (ఇచ్చట జొరకాంతలు చారం లక్షణములు విటులతో 

జగడచూడుమాటలు మున్నగునవి విపులముగా వర్షంపబడినవి. ) తన (ప్రతిజైకు 

భంగము వాటిల్లునని భల్లాణుడు జంగమునకు త నభార్య నర్చీంప నిశ్చయించుకొని 

భార్యలకీవార్త నెరింగించెను. పతియాజ్ఞ శిర సావహించుటకు నేననిన నేనని యా 

పరమపతి[వ్రతలు సిద్ధపడిరి. వాని చివరకు పెద్దదగు పట్టపుదేవి బయలుదేరెను. 
పౌరు లిది పిని తమలొ తాము గుసగుసలుపోయిరి. రాజామెను తోడ్కొని 

జంగమును సమీపింపగా నాలస్య మైనందుకు “కన్నియకోసము నిన్ను నమ్ముకొని 

చూచి,కొన్నూలు మూడాయి కాళమెండాయెనో లౌర్యుద్ధార్భాం"యని నిరాకరంచెను. 

రాజాతని బతిమాలి యొడబరచెను. జంగము రాజుగారి శయ్యా గృహముననే 

నిదురింతుననెను. రాజటులే యని యంగీకరించెను. చల్ల మాదేవి తన శయ్యా 

గృహమున జంగము నర్చించి పాదము లొ_త్తెను. 



౩౪౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

“సీలకంఠు డా నెలతను కనుగొని కలగక చిత్తమునా 

ఫాలలోచనుడు పవ్వళించె నటు పలుకు లేమిచేకా 

తల్లి పక్కలో తనయుని తీరుగ మెల్లగ పవళించే? 
భు 

అకా 

జంగము ని(దించుట జూచి చల్ల మౌదేవి తానే పలుకరించెను. జంగమామె 

మాటలు విననట్లూరకుండెను. చల్ల నూదేవి పతియాజ్ఞను పాలింపదలంచి జంగము 

కోరిన లక్షణములుగల స్త్రీవలె చొరవచేసికొని, 

క మిండజంగమా మరుడు ళరంబుల మెండు వేయనాగ 

పుషుషని చెయి ముందెయ్యుక మునుపే గరత ఇయ్యరాదు 

లేచి చెగ చెయ జాచి నన్ను మేల్జూచి _టోవపయ్య్యి 

రాచకారకమా యోచనచేయను తోచక రవయ్యా యని ఎన్నియో విధముల 

దితిసూలెను కాని “చలిదికూటిపై వెన్నచందమున నిలిచెను ఆవిటుడు'", చల్ల చూ దేవి 
మరల నొకమారు బతిమాలి కానే చేయిజాచెను. అంతలో, 

“వాలలోచనుడు బాలుండగుచును వాలలాడుచూను 

నెలజాలుండై కలకలమన యా హొలతికి గిసుపింబి. చల్ల చూదేపికి 

సంతోషాశ్చర్యములు కలిగెను. బయటనున్న భర్త కీబాలుని రోదనము వినవచ్చి 
ఆతడును ఆశరికపడెను, ల్ నికి వచ్చి పరమశీప్పుడని తెలిసి ఎత్తుకొని దంపతు 

లిరుపుచును కొని మాడిం. పార్వితీశివులు (ప్రమథగణములతో (పత్యక్షమెర. 
రాజదంప పేలు =రిి ప్రోత్రమొనర్చం. కడా రాజును భార్యాయు కృముగా 

శై_లాసమునకు దోడ్కొనిపోయి _పమథగణమునకు (ప్రభువుగా పట్టము గపైను. 

శై వులకు శివునితోపాటు శివాంశసంభూ మలుకూడ ఆరాధ్య దై వతములు. 

శివుని కుమారులం దొకడగు పఘ్నేశ్వరుడు సాధారణముగా నందరిచే పూజింప 

బడును. తొలుత నవిఘ్నమస్త్పనక నేపనియు సాగదుకదా! తారకాసుర సంహా 

రార్థమై సకలదేవవాపార్థనమున శివుడు తన యంశమునే కుమారుగా _పభవింప 

జేసెను, పార్వతీపరమేశ్వరుల తొలిచూలు కుమారస్వామి. ఆతనినే షణ్ముఖ 
డనియు సుబహ్మణ్యేశ్వరుడనియు శైవులు పూజింతురు. సు[బహ్మణ్యేశ్వర 

భక్తు లాం(ధ్రదేశమునకన్న నరవదేశమునం దధికముగా గలరు. సు[బహ్మణ్య 
నామవ్యక్సు . లరవదేశమున పెక్కురు. సు బహ్మణ్యేశ్వరాలయములుకూడ 
నంతీయ. తెలుగువారిల కూడ సుబ్బారావు, సుబ్బయ్య, కునూరయ్య, నామము 

లిట్టివే. కాని తమిళదేశమున సు(బ్రహ్మణ్యభ కుల సంఖ్య బహుళము. చిరతని 



టీ 

మతసంబంధ గయములు కళే 

(తిరుత్తణి) సుబహ్మణ్యస్వామి తెప్పతిరుణాళ్ళను వస్తువుగా (గ్రహించి 

“3ాఫప్యోల్భువ వోడవొటిగా పెరుగుమి పురవాసుడగు రావూరి వె వెంకటసుబ్బయ్య 

రచించెను. ఆడినక్షతమున క్షణకా(దిపై వెలసియున్న సుబహ్మణ్యస్వ్యామిని 

దర్శించుటకు త్రైర్ధకులు మహాసంనంభముతో బయలుడేరుదురు. ఎచఃపాట 

యంతయు నొకచక్క-ని దృశ్యపర్లనము. తె రులు కొర్మిటినగరమునుండి 

బయలుదేర నంది "లువగట్లున స్నానసంధ్యలు ముగించుకొని, చే విలయమున 

సమారాధనలు గాపంచుకొని, మ(డ్రాసునుండి రాయి్కరము చే. రై లొకి? 

తిన్ననూరు, "పెదకుప్పము, కడమత్తూరు. చిన్నమపేట మీదుగా ఆర్కోణం 

చేరుకొని బండ్లపై చిరతని చేరుకొని ఒషు- -ణిలా స్నానములు చేసి యలంక 

రించుకొని కొండనెక్కి స్వామిని సేపించుకొని స్వామి తెప్పోత్చవమువెంట 

వీఢివీధుల తిరుగుట, తెప్ప చూడవచ్చిన (వ్రాహ్యాణులు, వైశ్యులు, శ్యూదులు. 

వైష్ణవులు (అరవమున) మాధ్వులు (కన్నిడముస) మాటలాడుకొనుట, జన 

సమ్ముర్రమున దొంగల యల్ల టలు, తెప్ప మూడుచుట్లు తియగ స్వాదు మరల 

కొండనెక్కుట లాదగాగల దృశ్యము లతిమనోహరముగా వర్షింపబడిన.. తెప్ప 

చూడవచ్చిన (జ్రాహ్మణు లిబ్లు మాటలాడుకొని.. 

ఇ శేష e Sn ణి 

ఎప్పుడొప్తి మ మీరు కువ్వా ఈ" ఆము ఈబా పల ఉట యా అరరతి నికీ 
శా 

Pp 

దాలయ్య కోటయ్య జాగ ప్పన్నారా, చాలగా నందరు చకో్మ_నున్నారు 

సుఖమె మనవారి రెల్ల నూరయ్యగారు గ 

వరిపంట లేవాటి వర్ష మేవాటి, కరువుపో యీసారి నిరుడె మేలొను 

ఏళ్లేది మీచిన్న పెల్లవాదేడీ. తల్షిదగర చన్నుడాగు దాడిదిగొ 
~ na) a టి 

ఆదెమ్మ మీరాక ఆశ్చర్యమిపుడు, యీదేవుసి జూడ ఇట (హైప్తి నేడు 

పిన్నమ్మ మీకోడ ఇన్నేండ్రదమ్యూ, య న్నేండ్లు చెప్పనే యోసి గుడ డాట్లు, 

యేడుతో పదెనిమి దేండాయెనమ్మా 
లు గా 

ఉన్నవాడికి పెండ్లి చేయలేదటచే, కన్య లుక్కడ కుదరగారెదు పోవే 

దిడ్డ లెందరోయి పేరయ్య స అడ్జి తిరగలేదు మాయాడ దికను”, 

వెష్టవుల సంభాషణ వరవములో సాగినది. 

ఎప్పోవో దేవరీ రేళుందరుళి సీరుం=యిప్పొదా నడియేనుం యిదె వందేన్ పారుం 

వరదయ్యంగారె నీర్ వందదెన్నిపొ్స- సెరుమాశ్ శేవైక్కి (పీతియాయ్ వందేన్ 

ఇక మాధుల (పసంగము గమనింపుడు. 



కపప తెలుగు జాసపద గేయ సాహిత్యము 

వాగబందిరో తమ్మణా(రెయీవాగ బందవే యోగ తెప్ప'క్కె. 

తుంబదినవాయిత్తు నిమ్మ దర్శనవు_తందిగ్ ని వల్లి తకొ్క_ండుబంది 

స్నా నెల్లి మాడిదిరి శామల్ణుచారె-నా నాగి బందు కేళిద నె నిమ్మల్లి 

పత్రావళి గళాకి ఐడిశి నాటో్కో అ-సత్రక్కె_ హోదరె క్షణదలి యీగ 
రా 

బహుళ హోళిగె తుప్ప పాయస యధేచ్చ-సహజమం డీగె ఫేజ్ క్షణదలి బడి? 
a) 

ఇందరి సంభాషణము లొకయెత్తు శూ(డ్రుల సంభాషణము లొకయెత్తుగా నున్నవి, 

"లచ్చమ్మ నేడాడి నక్ష్మ్యతమంట-లచనంబుగ సామి వచ్చేది సూ 

పెదపావ చినపాప పెద్దక్క తిమ్ము=రదిలి వచ్చిరి గొల్లకనికి మార్నుది 

యీడిగ పెదపోలు యీారమ్మబుచ్చి-వోడు? వచ్చిరే కూడొండి యిపుడు 

అందరు పెనమై నం డేటిలోన_ముందుగా మునిగొచ్చి ఎందు వున్నారా 

తెస్సున పోయి పిండి తిరు(వ)ళక్కు. వేసి.-యిప్పు డొత్తామె మన మీతెవ్ప సూడ 
రి 

లచ్చి నూడే పజను లచ్చోపలచ్చి అచ్చకో పేమి రఎం కెచ్చుగా నుండు 

సూటిగా లెక్కేసి సూసితీ యిపుడు-యేటిమీదను నూటయెయి గా దూఖండు 

యిసి3య్య పస రాల దీచోద్య మేమే _ వసిగూబలలొ గూడ పెనుండు 

బగు యేడికిది సూడె బాగ యీతెప్పి - దిగువ వారాళాన దిగి యుంటచే 

అకారం ws కదల దది సూడు - లరినీల తేలరా దీయింత రమొ 

మునుగునె పొల్లునో మోస మొచ్చీనో వ్యా ల టై! నో చేడ తప్పెనో నూడే 

మం. బాగ యాడేదే _ 

ఓంత యాకును వక. నూడ చెన్నెంగి = యింత కాతుకు డీసి యింటండునంపే 

= ని 
శనీ 

బొరుగులు తయడు వొళ్లొ యేస్కోని-కొరుకుతూ సూరామె కూకండుకోని 
౧ 

జానపదుల భాషను సంపూర్ణముగా నాకళించుకొనినా డీకవివరుడు, ఉత్సవ 
సమ్మర్తమున దొంగలు తమ కెంకర్యము తాము చేయుచుండిరి. లోకములో 

నంద రొకతీరుగా నుండరుకదా. హరికథ వినుటకు వచ్చెడు భక్తులు వేరు, 
అచ్చటి పాదరక్ష లపహరంచుటకు వచ్చెడు భక్తులు వేరు. 

'కుప్పావధాన్లది గుండుచెంబొకటి - యిప్పుడు దొంగలు యొత్తుకేగిరట 

మన పెద్దిభట్లవి మడువు దోవతులు _ మడిసంచితో కూడ మరి దాచికొనిరె' 

“నాగయ్య చౌకట్లు పోగులా జోళ్లు, పోగొట్టుకొని యీజ్లై పొర్ణుచున్నాడు 
రామయ్య చేనున్న సామాను మూట, యామరించీ దొంగ లెత్తుకొనిపోయిరే 

శేషమ్మ పెద గోదుంపూసలూ యిపుడు, మోసగించీ యెవరొ తీసుక పోయిరే 

అత్త చెవిమన్న కత్తిరిబావి లొకటి, కత్తి రించీ దొంగ లెత్తుకొనిపోయిరే 

ముచ్చులు వేరెవరు వచ్చియున్నారా, న. స్థానికు లింక యివరమ్మా 

వంట చేసినచోట వక మూట యిపుడు, కురటకా రెత్తుకొని చట లేదనిరీ?, 



మతసంబంధ గేయములు కళకి 

ఇటి సహ జములగు భావములు మనకు నిజముగా నాయుత్సవపమును కన్నులకు 

గటించునటుల వరంపబడినవి. 

a 
( తెలంగా అమున సుపనిద్దశె ఒకె(త్రము లెన్నియో కలవు, వేములవాడ, 

ఆ anes 

వాలు. రికి, కక... Sere గాంచినపి ఇవిగాకను ఐలోని, 

కొ రన్లి కంటి జానపద శై వక్షేత్రములు లక 3 కు క్ు కీ అలి కలప్పు, వృ 

జానపద శ శై వకే(త్రములని యేల యంట్ననగా 

ఒదికముగా జానపదులే. (పత్యేకముగా క్రొ రెల్లి 2వ _ తమునందు గొల్లలు, మిం 

కురుమలు తక్కినవారికం పె బహుళసంఖ్యలో చేరుకొందురు కొమిరెల్లి మల్లన్న 

మి, తెలంగాణమందలి గొల్ల కురుమ అందంకి నిలు వేల్పు. ఈ 

లి ముల్పన్మ్మ తిను గొల్లలు, వీరన్నల పాలు, కాటమరాజు కథవలెనే 

చెపుచు ష్ వోసికొందురు. కొమిరల్లి మల్లన్న కథను చేపట్టి (వౌసినది చెర్విరాల 

భాగయ్య య ను వై శ్యకవివచుడు, కొమరర్ది మల్లన్న కథను తెలంగాణమున 

నెమగని జానపచు డుండడు. ఇంతియకాక ఈ కథ నృశాప్రవేత్సల దృషికిగూడ 

వచ్చినది. హైదరావాదు రాషమందున్న జాములగూల్బ సంకోధన మొనర్చిన 

మరాందాహృదయ లు పరగ మలికారుసుగని 
nt) టై 

© ఇ” [షే ఎ లాల్ స్య గ 

తథిరు చెప్పుటూనినాద, కెంకషలటొద వినుడి టపి 

కొల్లాపుర పట్రణమును ఆ..రడ్డియను నాతడు పాలించుచుండెను. 

ఆతడు 'రూసమందు మన్యధూడు-వోపెఠిందు ధం రాజు 

వ్రరస్యమందు ఒముడయి్యి శౌరి శ్రమిందు అర్జునూడు 

విద్యలందు బృహస్పలి-పభవమందు యిం దుడయి 

చానమందు రిర్గుడయధరి కము తెప్పిసీవాడు?, ఆదిరెడ్డికి తగిన భార్య 

సీలమ; పరిమపతి[ వత; సద్దుణరాశి. ఆదంపతుల కారురు కుమారులు కలిగిరి. 
సకలసంపదల తులతూగుచు ఆదిరెడ్డిదంపతులు “పుణ్యవంరులనగ నొప్పి భూమి 

1. The castes and tribes of H.E.H. The Nizam Dominions. 



జ తేలుగు జానపద గేయినాహిత్యవ 

నేలుచుండిరయ్య'. ఇట్లుండ 'కైలాసమం దొకనాడీ దంపతుల కథ విని వాం 

సరీకింపగోరి జంగమవేషముతో ఈశ్వరుడు వేళగానివేళ ఆదిరెడ్డి వాకిట నిలి, 
భిక్షమడిగెను. ద్వారపాలకులవలన నీవార్శ విని ఆదిరెడ్డి *వేళగానివేళ నేడ్డ 
వృద్ధజంగ మెందుకొచ్చా, నేడు తిరగి పొమ్మనియు-రేపు మళ్లి రమ్మనుమి” య; 

చెప్పిపుచ్చెను. కాని మాయాజంగము పోక కేవలము “పిడికెడు తనచేత నాక 

భిక్షమిడు మటంచు దెల్బు'మని మరల వార్తనం పెను. ఆదిరెడ్డి కుపితుడై “వెను! 
ముందు జూడకుండ మెడబట్టి నెట్టివేయుిడని ఆజ్ఞాపించెను. మాయాజంగవు 
రెడ్డిని కష్టపెట్టదలంచి ధైర్యపీఒడు, శౌర్యవీరుడను రాజులను సకలసేన 

సమూహములతో కొల్లాపురిపై దండువెడల బంపెను. ఆదిరెడ్డి వారి నెదిరిం; 
జాలక “(ప్రాణములతో (బతికియున్న-బలుసుగూర దినియునై న బదుకవచ్చునః 
భార్యాపు(క్రాదులతో "ఘోరారణ్యంబుల బడి పారిపోయెను. శివుడరణ్యమున పెన 

గాలివానలు కార్చిచ్చులు కల్పించెను. వారెటులో తప్పించుకొని “పూర్వమ 

బస వేశ్వరు డేలు పుణ్యభూమి” యగునట్టి కల్యా ణపురము చేరుకొనిరి. కల్యాణమ 

నప్పుడు కలగంగరాజు పాలించుచుం డెను- కల్యా బ్రప్పరము శివభక్తుల కాసృదము, 

'ఆ(_గ్రామవాసు లల్ల అభవుని సద్భకి పరం 

పురుషుల పేర్షన్నియూను పురహరుని నామమూలె 

శ్రీల పేర్గ్షన్నియూను (శ్రీకంతుని నామమూలె 
యే పుఠుషుని జూచినను యె ప్రీని జూచినను 

నుదుటను వీభూతిరేఖ యెదలో ర్నుదాక్ష పేర్టు 

మెడలో లింగపు*కాయలు మిగుల సత్యధాషణములు 

శూలిభక్కి లేనివారు భేధించిన దొటికటోరు. అట్టి పట్టణమునకు ఆదిరెడ్డి 

కుటుంబము చేరినంతనే పౌరులు, 

“అంగమందు భక్తితో లింగము ధరియించనట్టి 

దుర్మార్గులు మీరలెవరో తొలగిపొం డటంచు' బల్కి_రి, వారు పట్టణమున 
విడిచి బయటికి వచ్చిరి. కూలికి పోవ నొకకాపు, 

“యిక్కడి మర్యాదలను ఎరుగకుండ వసి రేల 

మిమ్ముల జూడంగరాదు మీతో మాటలాడరాదు 

అంగమందు మీరలకు లింగధారణంబు లేదని పల్కెను. [గామబహిష్క్యృూతుళై 

ఆది రెడ్తికుటుంజమువా రూరిబయట నొక గుడిసెలో నివసించుచు తమకు 

గలిగిన విపత్తుకు దుఃఖించుచు ఈశ్వరుని ధ్యానించుచుండిరి, పరమేశ్వరుడు 



కళ 

“ఇంక వీర్ని పరీక్షించి సంకటముల వాఎదనని, జంగమయం ేషమూని 

నట కేగుదెంచి” భికమడిగెను, సీలమ యు తన చెంతనున్న 

తవుడు నూకలు జంగమదేవరకు భిక్ష చేసెను. పర యేశ్వారుడు, “భక్తి గలిగినటి 
భిక్ష పజష్నెడెన bi క్వ రించి గుణపం” డగు కొడుకు గలునని వర 

ని 
చెం 

మ ను. సంపదలు న చెప్పి “భూతి నొసగి పోయెను. 

కుమారునకు మల్లన్నయని 'పేరుబెటుమనెను. సర మేశంచుని యను గహమున 

సీలమకు కొంతకాలమునకు ప్ముతు డుదయించను. మల్లన్నయని పేరు బెట్టిరి. 

మల్లన్న శుక్షపక్షిచం (దునినలె పెరిగి పెద్దవాడై సకలసదుణ ఎద్యాసంపన్ను 

డయ్యెను. ఒకనాడు కల్యాణాధీకోంరుడగు కలగ౦గరాజు మల్లన్నను చూచి 

ఆకృషుడె సంగన్నద్వారమున నతని రాషంచి వాం వర్త్రమౌొనమంతయు వని 

కొల్లాపురి రాజ్యము మరల వొఒకి పచ్చున శ్లేర్చాబుచేసి సంగన్న నిచ్చి 

కొల్లాపురమంపి మల్లన్నకు కొొల్లాబ్బుం పట్రజము గటిం 

పెద్దవారి నార్గురగి ప్యవసాయముసినై నియోగించెను, మల్లన్నజే రాజ్యము 

చేయించుండెను. ఆది రెడ్తిక.౦బమువారు మునుపటికన్న సుఖముగా కాలము 

గడప్తచుండిరి. దేపగిరినేలు కటాల్ సడి కూఒయు పద్మా&; అందచందముల 

వట్టిల్లు, మల్లన్నకు పద్మాక్షితో పచూావా మగుటకు కొంత ధనల్ పము కలిగెను. 
ఆలా య 

మల్లన్న సంగన్నతో నాల చించి అట్లిధగమును కీల్యాణపురివు కలగంగరాజుకిడ 

సంపాదింపటోయెను. ధనాగారిమున కావలియుస్న మైసమ్మను దివ్యా స్ర్రములచే 

సాడించి ధనముగొని వివావాము చేసికొ నెసు. కొంత: ల ఎట్టు జరిగిన తరువాత 

పద్మాక్షీ తోడికోడం,డగు వనె)లక్క.మ్మ, ఉత్సరమ్ము, సుజనమ్మ, దూణిక్యమ్మ 

పిమలమ్మ యనువారలు ఈర్ష్చ్యాబవులై ౦. వన్నెలక్కమ్మ ఇల్లెం(డ్రతో, 

“మన భర్తిలు ఒద్దవారు మళ్లేబడు చిన్నవాడు 

పెద్దవారు కృష్చేయుట సన్నవాడి భువి సలుట 
0 

పద్మా కీకి దాసీలమై పడియిండిగపల'న మన"మని కర నెక్కి.ంచి 

“కి చేత మలేజుని చెడగొట్టరేపు మనవ. 
—0 ౧ టబ 

యుక్తి చేత కార్యమూలు ఒనగూడుట నిజము నుమ్మ"వి (పజోధ మొనరంచి 

'మరేళు.. ఈనా డె మనవద్దడ ₹ిలిసెంచియి 

తరుణముచూచి వన్మెలక్కమ్మ సారంగధరి కథయందలి చి|త్రాంగిపా(త్రమును 



భజ 
తెలుగు జానపద గేయసాపహత్యము 



కళో2౭ 

భు 3 అల ఇ! గ n> 9 జు జొ ఇగ 

బూరు[కిముల ని చంపజూజ; - శండు బతృషి. చంపపబదనియు 
కో కా జు. 

జొనిని ఫోషింవుమనియు సహాయమునశ్రై ఈక ఖని ఎవదకు బంక్క-"డ' 
జీ 

ననియు, నాయాగొ జైల బఎర్హను చెప్పి బాసి 6“లువము ట్ట i యటంచు. 
వు 

~~ ద 4 a fOr మ్ నెల్ల పెడు. కంచ; గ రర a) ౮ పట్ర ర్ం బన్లును చేయవచ చ్చు" ననియు వాని 

గప్పుకొన్న 'అభిల్ననవర్జాలకు ఆకే ఏణ షండవోదు, దేపతలకు మెప్పుసుమ్మి 

దేహము ఆరోగ్యముండు నని జోడించి తిరోహీతుడయి?ను. మలగా కా 

గొజ్జెలను కాచుటలో ఛి రవుడు' మకా తీ తోడ్పడెను, అడపల నొకనాడు 

కర్నాంగియను కనన గాహ్మణుల దిడ్రయయ్యు యమగొండ రాక్షసచే పెంచబడి 

మల్లన్నను మోహించెను. (ఈ రిక్నాంగికథ కొంథోజరాజుకథయందలి 

రర్నాలగండి కథవలె నున్నది) మల్లన్న యమగొండ గక్షసిని సంహరిం జ లా "ఆ 2 

దలంచను. శివుడు ర్నాంగీమల్లన్నలరు ఉన్నిదారము కంకణము గట్టి స ణాహము 

జేసెను. మల్లిన తన యిల్లు చేరుకొని రత్తాంగిని సద్మాక్షికి నప్పగీంచి 

సో జ్ గొ 
జ mm _ జు అ ఆజ ఒ OS ఇ క జ, 

అపశరాషములు దం వు అరం ఆ అలాటి wel ఆం 
Cod 

- 

ఈ గ రియలు రర్వ్రాంగత ప GOD BONES 

లంఎణంబు నీక: = పెరగని నాబల్లుచుండు 

ఊనిన్వదారము రశ్నాంగికి - దప్పెయిండి నుంతములి నని యూడాపింబను,. 

పృణ్య ష్య్యత్ర ములు సందర్శింపదోయెను. కంచుధిం వటిణ 

మందు సిద్దప్పయను దీకి ఎనికి జగదంబవరిమున (భమరాంబికయను కూరురు 

జన్మించెను. ఈ (భమరాంబనే కొందరు మ్యాడల. చుడల.సూడల డేవియని 

పిలుురు) ఆమె యొకనాడు తన యుద్యా నపనమున “"హం౦చుచుండగా మల్లన్న 

ఆమెను చూచి మోహింఒను. త్వ (భమరాంబ సపర్హనము కావ్యయాగ్గ్లమున 

_నడచినది) (భమరాంబ మల్ల న్నను దూషించెను. (ఇచట మల్ల న్న (పనర్మ్శనము 

"కూడ శిష్టుల దృష్టితో జూచిన నౌచితీవంతముగా లేదు) (బహ్మ పత్యక్షమై 

మల ల న్నను (భమరాంబను మీంరుపురు పార్యారిపర మేళశ్వరు రు లనియు కారణజను్కు 

లనియు పరచయమొన్భు వవాహమొనర్చెను. శినకంచి ఫుంమున కాలసేన 

ఏరసపేనులను దైత్యుల నిర్జింపుమని (హ్మం మల్లన్నను కోరెను. మల్లన్న 

శివకంచికేగి రాకససంహార మొనరించి గృహోన్ముఖుడయ్యెను. మధ్యేమార్గమున 

మల్లన్న గొల్హ్లపడుచగు కేతమ్మ నుద్వాహమై (ఛమరాంబ (గ్రామమున 

కేగెను. ఇరువురు సవతులు పోరాడుకొనగా నశరీరివాణి నాంతో మీరు గంగా 



ఆ౪రా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

గౌరులనియు చెప్పి *నామరూపములు ప్నేరై నందువల్ల దెలియకుంటిం, సవతిపోట 

లేక మీరు చక్కగా కలుసుండరమ్మ” యని పల్కెను మల్లన్న నార నిరుు3 

దోడ్కొని కొల్లాపురికేగి రళ్నాంగిని పద్మాకీని కలిసికొనెను. కొనా_ట్ల కొల్లా 

పురమున నుండి మల్లన్న భార్యలందరని దోడ్కొ౨ శివకంచికేగి పట్టాభిషిక్తు 

డయ్యెను. ఇది మల్లన్న కథ. కొొమిరల్లీ స్థ్టలమాహాత్మ్య్యమును జానపదకవి 

చెర్విరాల భాగయ్య సరళభావములతో వ్యావహారికభాషలో చక్కగా నీతీసున 

నడిపించెను. ఇది శివపారమ్యును బోధించునట్టిగాధ. అనే కాద్భుతములు 

నమానుషవిషయము లున్నను కథాకథనము చక్కగా సాగిన, 

పైన వర్థి ౦పబడిన గేయములన్నియు శిపపారమ్యమును (పబోధించు 

నట్టి వే, ఇవికాకను పెక గయములు శై వసంబంధకములు కలవు. మెకంజీ 

దొర సేకరించిన బసవేశ్వరుని జీవితము దాని యంతర్భాగములుగా నున్న 

మడివాళయ్య, మాదయ్య, కూనపాండ్యరాయుడు, కక్కయ్య మున్న గువారి 

కథలను శ్రీ) హరి ఆదిశేషువుగారు తమ గంథమున నుదాహరించియున్నారు. 

ఆగేయములు నాకు లభింపమి నే నుట్రంకించుట లేచు, నిజలింగ చిక్క య్యయను 

శివభక్తుని గాధ యక్షగానమందు లభించుటడేసి దానిని కూడ విడిచితిన, (శ్రీహం 
ఆదిశేషువుగారు సారంగధరుని కథను గూడ శై వడాజ్యయమున జరి. నేనీ 

కథను కరుణరస(పధానగాధలందు చేర్చనాను. ఇటుల శై వవాజ్యయమనంతముగా 

మనకు లభించును. జానపదవాజ్మయమునకు (ప్రోత్సాహము కలిగించుటయేకాక 
దాని మనుగడకు కూడ కారణమైనది శై వమని మరల నొకసాం చెప్పి శైవ 

వాజక్రియవిమర్శ మింతటితో విరమించుచునా: ను. 

వైష్ణ్లవవుత సంబంధవంంలం 

(తిమూర్హులందు స్థితికారకుడు" విష్ణువు. వేదములం దాతనికి (బ్రహ్మ 

రు[దాదులకు వలెనే (ప్రాధాన్యమున్న ది. ఇక దుష్టశిక్షణ మాతని (వ్రతము కనుకనే 

అనేకావతారము లెత్తవలసివచ్చెను. భాగవత, విష్ణుపురాణాదులు పష్టుపారిమ్య 

ముర్ధోషించునట్టివి, శ్రైవమువలెనే వై ప్టపముకూడ భక్తిమతము జ్ఞానమార్గము 
నందువలె కాక ఈ భక్తిమార్గమున ధ్యానమునకు చిత్తైశాగతకు మూర్తి 
యవసరము, శైవవైష్టవభేదము లీమూర్తిభేదములనే సూచించును. శైవులు 

శివుని పరమదై వతముగా నారాధించిన వైష్ణవులు విష్ణువునకు పట్టము గట్టెదరు. 



మఠసం౬ంభ గేయములు శిరడా 

ఈ రెండు మతములును భరత ఖండమం దంతటను చాలకాలమునుండి (పచార 

మంమయన్నవి. అవై చెకములగు జై_నబొద్దముల నెదురొ-ని శంకరాచార్యులదై కత 

మును ఎనిమిదవ శతాబ్దమున స్టాపించిరి. శంకరునకు పూర్వమే వై ష్టవులగు 

ఆళ్వారులు జై నబౌద్రాది యవై దికమతములందున్న వర్షవ్యవస్తారాహిత్యమును 

తామును అంగీకరించి వై దికమతమునకే బలము చేకూర్చిరి. “దక్షిణ హిందూ 

సానమంమ భ కిి(ఫధానమైన వైషవమతము, శఠకోపుడు, నాధముని, పుండరీ 

కారుడు, రామమి (కుడు, యామునాచార్యుడు మొదలగు పరమ భాగవతో తృము 

లచే బోధింపబడుచుండుటచేత తకు వజాతివా రనేకులు వైష్ణవ భక్తా(గ్షేసరులై_ 

యున్నత సితికి వచ్చి భాగపతులచే పూజంపబడుచుండిర. అయినను వైష్ణవ 

మతముకూడ రామానుజు లవతరించువరికు కర్మ(ప్రధానమైన వై దికమతమును 

గాని, వై రాగ్య(ప్రధానమైన శై వమతమునుగాని మించి విశేష వ్యా ప్రిజెంది 

యుండలేదు.” 1 బసవేశ్వరుడు మున్నగు శై వులు కులత తపము నంగీకలంపక 

పోవుట మన మెరుగుదుము. దీనిని మొదట (పతిపాదించినది వైష్షవులే. 

పన్నిద్దరాళ్వారులలొ నధికులు శూ(ద్రులే. వీరిలొ ముఖ్యుడగు నమ్మాళ్వారు 

(ఈయనకే శఠకోపుడను నాయాంతరము కలదు) తిరుమంగయాళ్య్వారును 

తిరుప్పాణాళ్వారు(హరిజనుడు)ను శూ(ద్రులే. ఈ యాళ్వారులు రచించిన వైష్ణవ 

భ క్రి గంథము “నాలాయిరం” అనబడును. ఇందు శ్రీకృష్ణుని యవకారలీలలు 

మున్నగునవి పర్య ములు. నమ్మూాళ్వాడి రచించిన కశిరువాయ మొయు వైష్ణవ 

వాజ్మయమున (ప్రధానమై భక్తి(పేమల నుద్బోధించు (గ్రంథము. చండాలో౭స్తు 

సతు ద్విజోస్తు గురురి తేషా మనీషా మమి? యన్న శంకరులు దక్క తక్కిన 

యదై తు లీమార్లిము నవలంబింప సమర్దులు రై 6. వై ష్షవులం దీమార్గము 

ననేకు లవలంబించిర. శంకరుడు స్థాపించినది అదై పతమతము. ఈతని తరు దాత 

సుమారు మూడు వందలేండ్లకు 11వ శతాబ్దపు (పారంభమున జన్మించిన శ్రీ 

రామానుజాచార్యులు “సో౭హం' *జగన్మిథ్యా'ది యదై్యాతవాదముల నెదుర్కొని 

విశిష్టాద్వెతమును స్టాపించిరి. విశిష్టాద్వైత వీజము లప్పటికే టోధాయన మహార్షి 

మంయు నాళ్వారాదులు నాటియుండిరి. సం(ప్రదాయజ్ఞులీ యాళ్వారులందు (ప్రథముని 

(క్రీ.పూ. 4208 నకు గొంపోపుదులు. చారి(తకులు బూ(త్రమీ యాళ్వారులను 

(క్రీ.శ. 6 నుండి 9 శతాబ్దముల మధ్యనున్నట్లు నిశ్చయించిరి. ఉభయవిధమయిన 

1. ఆంధుల చర్మితము ఐదవ సంపుటము 278 పుట. శ్రీ చిలుకూరి వీరభ(ద్రరావుగారు 

2. మనీషాపంచకమిు 



కతల చెలుగు శానపద గేయసాషాత్రమ్ష 

ఆత్మల gs త ముస పోడి అబుటంం అగ చి సిద్రాం తము ఏశిషాచె £త మన బడినది 

జీవెశ్వరముల క కాఎయం దద తమ ను ఒప్సుక్ కానుతనె మోతస్టితి ౯ సృషిస్టిత్రి 

లయాదికార కళ కుల Fee విశిష్టమైన కనుక నిది ఎశిషాద్వైత మెనది. దీని 

ననుసం ౦చి మరణానంతరము ముక్తి లభించును. జీవన్ముక్తి కి లేదు. పరమాతు 
(| 

జీవాత్మిల సంబంధము - పండు డాని రుచి, అగ్ని దాని దప నశ క్తి, పాలు వా 

తెలుప్పవంటి సంబంధము. అడై +తమునందే ఏకషత గలది కాన ఒక్షా దిత ముకి, 
మా ఫాం వ EIU OU 

దినియందు చి తు, లః చిత్తు, ఛా" ఎడని తత్వములు మూడు, చిత్తు జీవస్యరూ 

పమ్ము జ్రానానందమయము. సము, శేషమునై నడి. ఇ" మోక్షదశయం దీశ్వర 

పక 

చం 

వ్ 

సాధక కమందును అచి త్తు (పక్ళలి 

కేవలము (క్రీడ 'దకరయభూతము; సంసారమునకు మూలము. ఇక నీశ్వరుడు 

. జడము. వికారా సృదము; భగవంపమునకు 

నిత్యుడు; సకలకల్యాణగుణాకరుడు; చేతనాచేతనముల కంతర్యామి* చిదచిత్తు 

లతని కప్పథక్స్ద్ర వశే $ేషణములు. కారణావస్టయందును కార్యావస్టయందును 

(కమముగా సూక్ష్రష్టాల లావసల నొండెడు చిదచి త్తులచే సీళ్వరుడు బిశిషడై 

యుండును. ఈ యుభయసధసర మాతైస్టైక్య మే. విశిష్టాద్వైతము. శంకరుడు 
(బహ్మము తవనరుడు ) నిరుణమనగా రామానుజు లా(బహ్మము సగుణ 

స్వరూప |: మాదికల్యాణగుణయుత మైన దనిరి. రాచూనుజులు భారతదేశ 
మంతటను తింగి తమ మత(ప్రచార మొనర్చిరి. శంకర రాగానుజుల మతములకు 

భిన్నె మైన చసత డాదమును న్లాపించిన మధ్యాచార్యులును, ఆయన అనుయాయు 

లగు మాధ్వులును, భ క్రి 'షియమున విమ్లుపునక పట్టము గట్టిర. పండితారాధ్యుడు 

పాలు్క_ంకి సోమనాథుడు మున్నగుజారు శె వమును పండితులకును పామరుల 

కను స. పోవునట్టుగ నం: 0చినటులే రాహూనుజూలు వైష్ణవ పమును వండితపామరు 

రిరువురకును (గాహ్యమగునట్టు బోడి ఒం చిర్. ఆళ్వారులు ఎ భక్తు తర న న శిష్యులు, 

పండితులగు ఆడా ములు, 'వేడాంత వే వెత్తలు, జ్ఞానులు. వైష్షఐముస ఆళ్వారులు 

భ క్రిసాహత్యమునకును, ఆచార్యులు వేదాంతము విజ్ఞానములకును (ప్రాతినిధ్యము 

వహింతురు. బసవని భక్తియారిమునకు పండితుడు, పొల్కు రికివ౦టివారి 

వేదాంతము జత పడినట్లు పూర్వాళ్వారుల భకక్రికి రామానుజాచార్యుల వేదాంత 

విద్య తోడ్చడినది. 

స్కాత మందున్న (ప్రస్థాన త్రయభాష్యములు ((దిహ్మసూ(త్రభాష్యము 

స. వళిష్ణం న్ ఆదె ౧6౦ - విశిషాడె ఇతం 
శ ఎ ౬0 

ళ్ 
ద 
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గీకాభాష్యము, ఉపనిషద్భాష్యములు) సహా(స్రనామభాష్యము సిద్ది త్రయము 
మున్నగునవి వాదక్షమమయి పండితులను మెప్పింపగలిగినచో, భక్తిప్రవ త్తి 
జ్ఞానవై రాగ్యాదులను బోధించు దేశభాషావాజ్మయము (ద్రవిడ వేదములు, కీర్తనలు 

మాహాత్మ్యమ.లు, ఆళ్వారుల చరితములు, వారి రచనములు మున్నగునవి 

పామరుల నాకర్షించినవి. వీరశై వము (ప్రబలుటకు పూర్వము శై నవైష్షవముల 
కధికసంఘర్షిణము జరిగినట్లు లేదు. యామునాచార్య చరితము, విష్ణుచిత్తుని 
కథ, చోళదేశాధీశ్వరుని (రాజరాజనరేంద్రుని కుమారుడగు కులోత్తుంగ చోడ 
దేవుని) బాధవలన రామానుజులు (శ్రీరంగమును విడిచి మైనూరు(ప్రాంతముల 
కేగుట వంటివి క్యాచిత్కముగా నగుపించును. మధ్వాచార్యుల యనంతరము 

వరకును ఈ మత(తయము లధికసంఘ ర్షణము లేకయే భారతదేశమంతటను 
(పబలినవి. కాని 16వ శ కాబ్దమునాటికి మత[తయ శిష్యపరంపరలవారు తర్కము 
పెంచుకొని అన్యోన్యము కలహించుటయేకాక ఆయామతములం దాంతరంగిక 
భేదములుకూ డ నేర్చరచిరి. తై వాభిమానులచే వైష్టవులును, వైష్టవాభిమానులచే 

శ్రైవులును హింసింపబడిరి. వైష్ణవము చీలి “వడగలి “తెంగలి విభేదము 
లేర్పిడినఏ. ఇవ (ప్రపత్తి సిద్ధాంతమున కలిగిన భేదమున కుదాహరణము, వీరిలో 

నొకరిది మర్కట కిశోరన్యాయము, మరొకరిది మార్దాలకిశోరన్యాయము. 
'చాపకూడు' పెట్టించిన (బహ్మనాయనివంటివాం బాసట యున్నను శైవము 

(ప్రబిలినంతగా వైష్ణవము తెలుగుదేశములొ తొలుత (ప్రబలలేదు. ఐనను 
'వరశ్రై వముతో నే వీరవైష్టవముకూడ తెలుగునాట వ్యాపించినది. (శ్రీకూర్మము 
సింహాచలములలొని శివాలయములు విష్ణ్వాలయములు గా మార్చ బడినవి, 

మంగళగిరి అహోబిలము, కదిరి, సింగరాయకొండ, నెల్లూవ, అంతర్వేది, 
ఉపదూకలలో విష్పుదేవునికి ఆలయములు వెలసినవి. కోరుకొండకు శ్రీరంగ 

పరాశరిభట్టు వచ్చి ముమ్మడిరెడ్డిని శిష్యునిగా జేసికొని వై హ్టవమతవ్యాపనము 
చేసెను (1825). ఈ (పచారమువల్ల వైష్టవగాధలునూ, ముఖ్యముగా (శీకృష్ణుని 

చర(త్రా మహోత్మ్యమునూ జనసామాన్యమునకు వి(భ్రమము కల్లించెను'1. 
రామానుజుని తనదేశముమండి పార(దోలిన కులో త్తుంగచోడుని మరణానంతర 
మాతని కుమారుడగు వ్నీకమచోడుడే రామానుజుని మరల తనదేశమునకు 
రప్పించి యాదరించను. చోళదేశమున వైష్టవమత వ్యాప్తి బాగుగా జరిగెను, 

1. దేశిసారస్వతవిభూతి _ శ్రీపాదగోపాలకృష్ణమూ రి. కిన్నెర, డిసెంబరు 1958. 
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జ ఇ న గా ఖై అహి అ న 

మొదట పొంపోయినప్పుడు రామానుజుడు ..ఈలదపరాయలు పంపాలించు 

(ంగనాడిదేశమున తన మావా త్య కము జాపి పెజైను నుడగు ఆరాజును విష్ణువర్సనుంగా 

గావిం. ను చేలూరు, తలక్కాడు, గదగు, 

టాదు. యేలుకోట, మున్నగుచొట్ల జై నుల నిర్మూలించి 

౦చను. అజయనగరసా(ళాజ్యమునను దాని సామంత 

తిరి పశేషదోహ దము కలిగి బహుళ వ్యా ప్రి 
il 

3PA Qf eh 

ాంచినదీ. ాశాచాస్యంము(ద భుజము దప్పినను పీక దప్పదనునంత్ర 

పగాఢముగా వైషపము సాాపించెను. అల్లసానివం క నందవరీక (డాహ్మణుడే 

న ష్టవమతాభిమాని యును. ఏమ్షచి _త్తీయము, పాఠరజాతాపహరిణమును 

వెలువడినవి. తరువాత మన్నా రుదాసవలాసము, విషముమాయాఏలాసము 

)తో ధిక ముగా వచ్చినవి జరాణములుగా. కావ్యములుగా, యక్షగానములుగా, 

వై ష్షవవాజ్మయము పెంగిపోయిన 3. బానపదులంమగూడ వై ష్టవప్ర భావమథక్లై 

1ేయసాహిత్య ముదృంచిన... ఇట్టిదాంలో భక్రిసారస్వతమే అదికముగా 

కున్నది, కపప జ మతిం. చర్చింతము. (పస్యతము మాత్రము 

వ మౌహోత్మ్కుమును సూచించు గేయములను విచారంతము. 
నిలో వరదరాజు పెండ్లి పాట, ఆండాశ్ చరిత్రము _ శ్రిరంగమాహాత్య్యము, 

Senos ,  చశావమూరములపాట్క శ్రీలక్షీ్మీదేది సౌగబాలాట, 

ఎంకకేశ్వరులవేట, చెంచీతకథ, సఐ ల కయ్యము, ఏకాదశీమాహాత్మ్యము, 

ఎక్క్యాంగదమహారాజు! థ, చిన్నమ్మకథ, పరాహోావ౫ం చరిత్రము, నూట 

మెనిమిది సన్యతిపుపకులు వెంకపే కుశ్వ్యరమాహాత్మ ము, ఆళువందారుపాట, 

ావానుజ పభావము, శ్రీరొంగ(పభావచు ము ఖక్టము లు. 

కంచి వరదరాజస్వామి వివొాహగాధను గోపయగారి రామయ్య 

వరొబోరాదొ_ పెంట్లిపొటిగా రచించను. పాటచివరన *కోర్కెతోను లింగంపల్లి 

సోపయారాము పేర. కరుణ కలిగియుండె చాల కంచివరదుడూి అని కలదు. 

లింగంపల్లి (గామనామమె యుండును గోపయ యనునది ఇంటి పేరై నను లేదా 

కం(డ్రిపేరై నను కావలెను రామయ కృతికర్త. కవి తెలంగాణమువాడని 
నా యూహము. బాగాలు, (పోకలు) గూడ, ! పూలబుట్ట) వంటి తెలంగాణపు 

మాండలిక (పయో గములుంటచే తెలంగాణమువా డంటిని. కాక పోవచ్చునుకూడ. 

కవి కాళిదాసును ధ్యావించి వరదరాజస్వామి నిట్లు వర్ణించెను. “పెక్కు. సూర్య 
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మండలములు ఒక్కచోట పొడిచినట్టు.చక్క-నీ వరదరాజు చాయ లెట్టివో” 
“భుజాశంఖుచ[క్రమూలు ధగధగా మెరయగాను..వరగ రెండువేలు పరీచారులూ.” 

సముద్రునింట అతని కూతురు 'పెరుందేవి . లక్ష్మీదేవి పెరిగి పెద్దదయ్యెను. 
“తుమ్మెదా గుంపులనగ తోయజాక్షి కురులనంగశింగినీ విండ్లబోలు చెలియ 

బొమ్మలూ.’ ఒకనాడు పెరుందేవి చెలులు “పొన్నపూలు గోయుటాకు 

సోదమనుచు చలులు గూడి -- రాడపడుచు పిలుతమనిరి అతివలందరూి. కాని 

పెరుందేవితో ఆమె తల్లి “రాణ్వాసమెల్ల విడిచి రమణి తోట్లవెంట నేగ _ 
భావ్యమా ఇది నీకు పద్మలోచనా' యని వారింపజూచెను. పెరుందేవి వినక 

పోరు పెట్టెను. “తల్లి గర్భ మపుడు కరిగి తనయ నప్పు డెత్తుకోని-పూలుగోయ 

బోపుమాని బుజ్జగించెనూ*. తల్లి యాజ్ఞ గొని పెరుందేవి అలంకరించుకొని తన 

చెలులతో పొన్నపూలతోటకు పోయెను. అచ్చట 'ఆర్మాతి రు(ద్రవీణ లతివలంత 

మీటిగాను - తక్కు గావించిరా తరుణులందరూ __ సన్నపూల సురటిగాలి 

సభియలంత విసరగాను-కుందరదన చేతులెత్తి గుణిసియాడెను”. విహారమున, కె 
వచ్చిన కంచివరదు డామె నాట్యమును చూచెను. “ఇంత చక్కదనముగలది 

ఇందునదన యెవ్వరనుచు" వరదరాజస్వామి తన యొడలంతయు క నులుజేసికొని 

చూచెను. స్వామిని చూచి ఎవరో పరపురుషుడనుకొని పెరుందేవి తన సఖులతో 
అభ్యంతరమున కేగెను. వారానాడచట నుండి తెల్లనారగనే స్నానములు 
గావించుకొని ఒక్ట(పొద్దుండ దలచి పొన్నపూలు గోయుటకు తోటలోనికి వచ్చిరి. 
స్వామిమహిమచే కోయకుండనే గూడలు పూలతో నిండెను, అప్పుడు 

వరదరాజస్వామి “పరుగునా చనుదెంచి భామ యెదుట నిలుచుండి = చంక చాచి 

బెదరించెను సభియ లందర్నీ.” సఖులు పారిపోయిరి. స్వామి పెరుందేవిని 

పొన్నపూల సుంక మడిగెను. ఆమె స్వామిని ధిక్కరించెను. అప్పుడతడు 
“గూడ కొక్కమాడ యిచ్చి భామ చనుదెంచుమంటె = పసిడిబొమ్మ కోపమేల 
పణతి నీకునూ యని కోపముడిపి నర్మవాక్యము లాడెను. సుంక మిచ్చుటకు 
చేత కౌసులేక పెరుందేవి కోపముతో “కోసిన పూవులన్ని కోమలి పారజల్లుకోని- 
పుత్తడీబొమ్మ అప్పున చిక్కుబాడెనూ...' కొంత సేపటికి సఖులు వచ్చి తమపూల 
నామెకిచ్చిరి, తొందరగా నందరును కలిసి స్వగృహముల కేగిరి. అందరును 
కలియబలుకుకొని తమ సం(భ్రమమునకు కారణము రాణీగారితో “కుంజరమ్ము 
'అచ్చోట కొమర నెదురువచ్చె ననుచు” బొంకిరి. కాని వరదరాజు పై సపెరుందేవికి 
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వలపు కలిగి తనతల్లితో చెప్పుకొనెను. తల్లి తన బిడ్డతో “అంత ధనపుకొండ 

మనపాలికొచ్చునాి యనెను. వరదరాజస్వామి (బహ్మరు(ద్రాదుల రావించి 

సమా(ద్రునికడకు వియ్యము కూర్చబం పెను. వై శాఖ పంచమినాడు ఆకాశమంత 

పందిరి వేసి భూమియంత గద్దె వేసి సపెండ్లిచేసిరి. “జీలకట్ది బెల్లంబు చేడె 

శిరసునందు నుంచే వరదరాజు శిరమునందు వనిత వుంచెనూ, అగ్నిహో(త్రుని 

సాక్షిగాను అతివను పరిణయంబు జేసి అగ్నిసాకి (పమాణమ్ము వారు జేసిరి, 

అపరంజి తాళిబొట్టు కట్టబడెను. అప్పగింతలయ్యెను. “పూలు కోయబోయి 

విభుని పొలతి తెస్తివో యని పెరుందేవిని హాస్యమాడిరి, అత్త వారిచ్చిన 

కోట్లకొలది యరణంపు [ద్రన్యముతో “నాభి మాణిక్యమూను నాల్గుదిక్కుల 

మెరయగాను, పక్షివాహనంబు రూపు నెక్కె (భ్రమయగా, గరుడ పచ్చల 
పల్ల కెక్కి. కామాక్షమ్మ తాను గరుడ వాహనంబు యెక్కి. కంచికరగె వరొదుడూ', 

కంచిలో పూలపాన్సున గూర్చుండీ స్వామి “సుంకరీడుతోటి సీపు జూదమాడి 

ఓడితీవె, ఆంత ధనము గెలుచుకోవె ఇందువదనా,” యని పిలిచెను, ఇద్దరును 

కలిసి “పచ్చి యాకు పోకలూను పండుతెల్లనాకులూను, తాంబూలమేసిరా 

దంపతు లిద్దరూ”, 

శ్రీ వంగిపురం వెం. రంగాచార్యులు తన తం(డియగు మంగళా।దీ 

ఆయ్యంగారి కంకితముగా'(్రీఆండాళ్ చఛచర్యితమం(ల్రీరంగమావోత్య్య్యా మును 
రచించెను. “తోహరారూసకంబై.న 800 పంక్పులుగల ఈ కృతిలో భూదేవి 
గరుడాళ్వారులు, ఆండాళ్, పెరియాళ్వార్లుగా భూమియందు జననమొందుటయు 

అష్టో త, రశతదివ్యదేశముల నాతుములును పెరియాళ్వారులు తనయ కెరిగించిన 
సంపూర్ణమయిన (శీరంగమాహాత్మ్యంబును, ఆండాళ్  తిరువాయిమొయి 

సారాంశంబును (కీరంగనాయకీనాయకుల కల్యాణవిభవంబును సంిపూర్ణముగా'. 

(వాయబడినవి. 

గురుపరంపరా[పభావములో చెప్పబడిన గోదాదేవి కథను సాహితీ 
సమరాంగణ సార్వభౌముడు (ప్రబంధమున కుచితమగునట్లుగా మలచి “ఆముక్త 

మాల్యద'ను రచించెను. ఈకథనే రంగాచార్యులు పాడుకొనుటకు వీలగునట్లు 
గేయకృతిగా మలచెను. కథారంగము ,,శ్రీవిల్లిబుత్తూరు వర్ణన మిట్లున్నది. 

“ శ్రీవిల్లిబుతూ-రనియెడి నగరకేత్ర మొండు గలదు 
భూవలయంబున పాండ్య దేశమను వుణ్యభూమియందు 



మతసంబంధ “గేయ ములు ౩౫౫ 

నగర మేది సమమైనది దానికి జగములోన లేడు 

ఖగవాహనుడగు శ్రీకరుకృపచే కరు వచ్చట రేదు 

మాసమునకు ముమ్మారు పర్షములు మావక నచ్చాట గురియున్ 

వా దేవుడు వటవ(తంబున పవ్వళించియుంటకా.” శ్రీ పల్లి పుత్తూరునకు 

మారుపేరు (శ్రీధన్వినవ్యపురము అచ్చట (శ్రీమహావిష్ణుపునకు వాహనమగు 

గరుడుడు సెరియాళ్వారను పేరుతో జన్మించెను. అతనికే విష్ణుచిత్తుడనియు 

భట్టనాథుడనియు నామాంతరములు. అతడు సకలసద్గుణసంపన్నుడు; మహాభక్తుడు 

(పహ్లాదునకు సమానుడు, విష్ణుచిత్తుడు గార్డ స్థ్యధర్మావలంబియై, “కమలాక్షున క్రై 

కష్టముపడనిది కాయము గాదనుచున్” ఒక పుష్పోద్యానము పెంచి యాపూలతో 

పరాత్పరుని సేవించుచుండెను, ఒకనాడు “నలవత్సరమున కర్కటక మానమున 

నమలచ తుర్దశిని, పూర్వాఫల్గునీ జయవారంబగు పుణ్యదినమునందు విష్లుచి త్తుడు 

తలసీదళముల గోయుచుండగా భూదేవి యచట కన్యకాకృతి నవతరించెను. 

దంపతు లిరువురు “మనకు దొరికె నిగి న్లూఢథవురాణ్ మును జానకికరణి"నని 

ఆండాళనియు గోదాదేవి యనియు నామఘభు లిడి సెంచుచుండిరి. ఆమె దినదిన 

ప్రవర్ణమానయై 
కసుగుణము అన్నియు నేకంబై యీసుదతియయ్య ననగన్, 
తగియా పేరియాళా్యారులకును _పియతనయ యగుచు సెరిగెన్”?, 

విష్ణుచిత్తుడు నిత్యము విష్ణువునకు మనోహరములగు పూలమాలలు గూర్చి 

1పూలసజ్జ నిడి స్నాసాదులకును బోవుచుండున పుడు 

బాలిక యందలి పూలమాలికల పెకి దీసి యవుడు 

తనదు శీర్షమున ముడిచి చూచుకొని తక్షణంబె వానిన్ 

జనకుని యాగమనము గని వెరపున సజ్ఞలోన నుంచున్ 

విష్ణుచిత్తుడీ సంగతి నెరుగక వినయముతో మాలికలన్ 

విష్ణు దేవునకు నర్పణనేయును విబుధులె క్ల బొగడన్”, 

గోదాదేవి ఇటుల తన తలనుదాల్చు మాలికలను భగవంతు డతి(పీతితో ధరించు 

చుండెడీవొడు, ఇట్లుండ నొకనాడు గోదాదేవి యెప్పటియటుల పనమాలికలు 

తలదాల్ని యద్దమున జూచుకొనుచుండ విష్టుచి త్తు డది గాంచి బిడ్డను మందలించి 

యామాలికల బారవైచి [కొత్తవాని గూర్చి తీసికొనిపోవ “(పేమమీర నవి 

యందుకొనడు హరి (పేయసి దాల్చనివగుటన్”. విషుచి త్తుడది (గ్రహీంపలేక 



కు తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యవ్న 

చింతతో గృహమునకు తిరగివచ్చెను, ఆనాటిరా(త్రి భక్తుని ఓంత బాఫ్పటక 
స్వామి స్వప్నమున సాకెత్కరించి 

“ఇటనుండి నీవు నిర్మించు మాలికల నింతి కొసగి మరి యిమ్ము 

పటుతరముగ నేనాదరింతునని భట్టనాథ మది నమ్ము? మని చా ప్పెను, 

విష్ణుచిత్తుడు మహాసంతోషముతో కూతుం గొనియాడి 

“చూడి వరించి కొడుత్త యిచ్చిన నుందరాంగివగుటన్ 

చూడికొడుతయని నామం విడెదన్ ముదతీ సీకనుచున్' అటులే చేసెను 

ఇటుల కొంతకాలము గడచను. చూడికొడుతకొ పెండేవయసు వచ్చెను, 

“చుక్కు_లరాయుని ధిక్కారించు నా సుందరీ వదనంబు 

చెక్కు. లద్దములు నాగజెల్లు నెచ్చెలి నేతద్యయంబు 

కలువరేకులను గేరుచుండె నాకలికి కంటిబొమలు 

నలుపుగలిగి విలువలెను వంగె నళినాక్షి మేను హొయలు 

కలవాణి వేణి చెలరేగి పారు యళిబృందంబుల గేరు 

పొలుపారన్ శ్రీకారంబన తగు పొలతి చెవులతీరు 

చంపకమన తగు నానికంబు కడు సొంపెసగుచునుం డె. 

ఈవర్షనమిటులే (పబంధకవుల కవిసమయములతో కడుదీర్చ ముగా సాగినది, 

విష్ణుచిత్తుడు కూతురునకు తగిన వరాన్వేషణమున నుండెను. అది తెలిసి 

చూడికొడుత తనకు హరీతో వివాహము గావింపుమని తం (డిని గోరెను. హరిని 
దప్ప అన్యుల వివాహమౌడ ననెను, ఇంకను 

“ఏయే దేశములందు ముకుందుం డేయే పేరులతోడన్ 

ఏయే రూపుల దాల్చియుండెనో యెరుగబల్కుమని వేడెన్, భట్టనాథుడు 

పరమసంతో షమున 

“భరతభూమియందుండె తిరుపతులు, పదిపదులును పై.నెనిమిది” యని 

నూటయెనిమిది దివ్యతిరుపతులను పేర్కొ. నెను. ఇటుల శౌరిసత్కథలను వినివిని 
ఆండాళ రకంగ్లేపవి చరితము వివరముగా తెలుపుమని తండ్రిని గోరెను. 
విష్ణుచి త్తుడు “చూడికొడుతకును రంగధాము ప్రే చూడ్కులు గలవని యెంచి' 
(్రీరం గమాహాత్క్యము నభివర్షించెను. ఇంతవరకు నాండాళ్ చరి(త మైనది, 
గేయమందలి రెండవభ్లాగమగు ఢ్రీరంగమాహాత్మ్య మిటనుండి యారంభమగును' 



మతసంబంధ గేయములు ౩౫2 

పూర్వము (బహ్మా పాలకడలికడ విష్ణువునుగూర్చి తపమాచరంచెను. 

విష్ణువు (ప్రసన్నుడై యాతనికి శ్రీనారాయణమం (త్ర ముపదేశించెను. (బహ్మ 

యామం[త ముపాసించి తపమాచరింప క్షీరాబ్ధినుండి విమ్షువు సకలదేవతా 

పరివారముతో బయలువెడలి (శ్రీరంగధాముడై దర్శనమిచ్చను. [_బహ్ముకోరిక 

(ప్రకారము విష్ణువు సూక్ష్యరూపముతో నేగి సత్యలో కమున నుండెను. 

'ఇటులుండ భువిని నీమనుపు తనయు ఓత్వ్య్వాకుండనువాడు 

ఎటులై నను (శ్రీలంగధామమును ఇలకు దేవలయున నెడు 
తలపుతోడ (శ్రీహరినిగూర్చి ఘనతపము చేయసాగాన్” 

ఇం[దపదవి నాశించి ఇక్షకుడు తపమొనర్చుచున్నాడని ఇం దుడు భయపడి 

“ఎందరు తుచ్చులు నారాజ్యంబున కెసరు వెట్టజూచి 

చెందిరి మోసము అందు నొక్కడై పొందు ఫలము చై జొచి యని యారాజర్షిని 

సంహరింప తన వజాయుధము (పయోగించెను. కాని పిష్టుచ్యక్ర మడ్డుపడి 

వ[జమును దరిమెను. ఇం(దుడు తనకు జరిగిన పరాభవము (బహ్మతో 

మొరపెట్టుకొన నాత డిక్వైకుని తపఃకారణము రాజ్యతృష్ణచేగాక 

“నాకడనుంగల రంగథధామమును చేకొన దలంచి రేడు 

శ్రీకర కొర క్రై లీవ్రతవంబును చేయుచున్నవాడిని చెప్పి సంశయ ముడిపెను. 

రంగధాముడు (బహ్మతో 

“వారిజసంభవ నీలోకంబున వాసముంటి నిన్నాళ్లు 

అరిగెద భూలోకమున వసింప ధరపతికడ కొన్నాళ్లు 

అటుపై వసింతు కావేరీనది యంకధాగమునను 

ఇటకు కలియుగానంతర మరిగెద ఇమ్మతనికి నన్నిని పలి౩ైను. 

(బ్రహ్మ యటులే రంగధామమును ఇక్ష్వాకున కొసంగాను. ఇక్ష్వొకుడు 

రంగధామము నయోధ్య కభిముఖముగా తమసాసరయ్యంకముల (బితిష్టించెను. 

దశరథుని కాలమువర కటనే యుండెను. దశరథు డొనర్చు పు[త్రకామేష్టి జూడ 
వచ్చిన ధర్మవర్మయను చోళరాజు రంగధామమునుగని యాశ్చర్యపడి రంగధామ 

వృత్తాంత మంతయు దెలిసికొని స్వదేశము వెడలి రంగధామమునకై చం[ద్ర 
పుష్కరిణి కడ తపమాచరించుచుండెను. అచ్చటి (బాహ్మాణులు ధర్మవర్మకు, 

పూర్వము శ్రీహరి దాల్ఫు్యుని కోరిక[ప్రకొరము (శ్రీ రామావతారమున కావేరి 
తీరమునకు వ త్తునని చెప్పిన వృత్తాంతము వినిపించి యాతని తపము మాన్సించిరి* 



క౫ల౮ా తెలుగు జానపద గేయసా పీత 

ఇట్లుండ రావణవధానంతరము శశ్రీరామసట్టాభిషేక సమయమున విభీషణుడు 
(శ్రీరామచంద్రుని “పావనమగు నీపదపల్ల వముల బాయని వర మొకటి" యిప్పింప్ప 

మని కోర (శ్రీరాము డాతనికి రంగధామము నిచ్చెను. విభీషణుడు లంకకు బోవు 

మధ్యేమార్లమున ధర్మవర్మచే సత్య్రాతుడయ్యెను, రంగధామమును కావే 

తటమున నుంచెను. చోళరాజు రంగేశునకు నవరాత్రము లుత్సవములు చేసెన్న 
విభీషణుడు బయలుదేరి రంగధామమును కదలింప కదలదయ్యెను. విభీషణుడు 

వేడుకొన రంగేశు డాతనితో “ఈనది సన్నిధినుండ మౌకు కడు నిష్టంబై తోచెన్' 

అని పూర్ణ మొకప్వుడు గంగాకా వేరీజలములు తమతమ పాఏ(త్యములగూర్చి 

తగపులాడుకొన గంగకే గౌరవ మబ్చినందున కావేరి తననుగూర్చి తపమాచరింప 

కౌవేరికడ నుండుటకు వరమిచ్చిన సంగతిని కారణముగా చెప్పి, “లంకా ' 

ముఖమున కావేరిని మాలగ గైకొని యుందు"నని సమాధానపరచెను. (శ్రీరంగేజ 

డచ్చటనే నిలిచిపోయెను, అప్పటినుండి. 

“వినుమా స్థలంబు శ్రీరంగంబన వృద్ధిగాంచియుండి 

అష్టోత్తరశత దివ్య దేశముల యందొకచై విలసిల్లు నని విష్ణుచిత్తుడు 

శ్రీరంగమాహాత్మ మును, ఆపట్టణమును విపులముగా వర్ణించి గోదాదేవికి 

వినిపించెను. ఇదియంతయు విన్న చూడికొడుత, “శ్రీరంగేశుని దక్క. నన్యునిన్ 

స్వీకరింప పతిగాన్' అని శపథమూనెను. తత్సాిప్పికై యామె తండ్రిని 
సాధనము లడుగ నాతడు మార్గళి(వ్రత మాచరింపుమని బోధించెను. ఆమె యటులే 

“తీరుగ ముప్పది పాశురయుతమగు తిరుప్పావు బాడి 

వారిజనే తుడు రంగేజండే వరుడగుటకు వేడి” (వ్రతము పూర్తి 

గావించుకొనెను. (శ్రీరంగ డామెకు స్వప్నమున సాకొత్క_ రించి “(ప్రసన్నుడై 

యారా(త్రియంతయును పడతితోడ భోగించిన్ కనుకనే ఆదినము మనకు భోగీ 
యయ్యెను. అడి మొదలుగ చూడీకొడుతకు రంగనాథుని పె (పేమ మిక్కు.టమై 

భరింపరాని విరహముతో బాధపడుచుండెను. సఖులతో తనకు గలిగిన యను 

భూతిని చెప్పుకొనెను. వారీవార్త విష్ణుచి త్తున కెరిగించిరి. విష్ణుచిత్తు డీ పరిణయ 
మెట్లు చేతునాయని చింతించి ని(ద్రింప స్వామి న్వస్నమున సాక్షెత్కరించి నేను 

నీకూతును పెండ్లాడెదను. శ్రీరంగమునకు తోడ్కొని రమ్మని చెప్పెను. వ్వి 

చిత్తుడు తన స్వప్నవృత్తాంతము బిడ్డ కెరిగించి తన భాగ్యమును పొగడికొనియ 



మతసంబంధ గేయములా కికోకా 

'అర్చారూపుండగు హరి నిన్నెట్లాదరింవగలడు 

చర్చింపగ మన కేల నన్నిటికి చక్రపాణీయే కలడని” నిశ్చయించుకొనెను. 

ఆకాశవాణి యాతనికిగల సంశయ ముడిపి చూడికొడుత భూసతియనియు చెవ్పెను. 

అచ్చట శ్రీరంగేకు డర్చకముఖమున ధర్యకర్శకు (శ్రీధన్వినవ్యపుర మేగి 

గోదాదేవిని తోడ్కొనివచ్చి తనకిచ్చి పెండ్లి సేయుమని చెప్పెను. వైషవభ కులు 
మహాసన్నాహముతో శ్రీవిల్లిపుత్తూరు చేరుకొని విష్ణుచిత్తునిచే సత్కతులై. 

చూడికొడుతను (శ్రీరంగమునకు గొనివచ్చిరి, పాండ్యేశుడు వారి వివాహమునకు 
సకలసన్నాహము లొనర్చెను. మాధవుడు మానవాకృతి ధరించి పెండ్రిచేసికొ నెను 

ఆపెండ్లికి వచ్చిన (బ్రాహ్మణుల వర్ణనము చాల సరసముగా నున్నది. 

“'సుబ్బంభొట్లూ విన్నావషరా చూడికొ డ్ర "వెళ్ల షరా 

ఆద్బాయిని అచ్చయ్యను మరి మన అవథాన్లను కేకెయిరా 

సంతర్పణలష సంతస మొదవగ గొంతువరకు తిందాం 

షుంతమామిడి వప్పు మిషాయష ముందు మనం పోదాం 

అడిగినంతమటు కొడ్డిస్సారష అరటికాయ యిగురు 

వడియము లవడ మటుకులు తేనెయు వడలు పొంగలియు చారు 

చెయ్యి దిగజార గోఘృతమషరా చెప్పతరమె యనుచున్, 

అయ్యెడలంగల శాస్తులు” పెండ్లిభోజనములకు వచ్చిరట, పెండ్లి ఐదుదినములు 

మహావై భవముగా జరిగినది. ఐదవనాటిరా[తి శోభనము జరిగెను కాని. 

“మరునాడుదయము వటకుటీరమును మగువయు మాధవుడున్ 

ఫ్ర వరవి[గ్రహరూపంబుల వెలన్రి నరులెలను గొలువన్,” విషుచితు 
m౧ [3-3 జూజాజకీల్ 

పుతీవియోగము భరింపజాలక “ఆండాళ్ గోదా చూడికొడుత యని ఆతివ చర్యలం 

దలచి విలపించుచుండ 

శిలారూవముననున్న శౌరి 

“చెట్టబట్టి సీ తనయను నాయెద జేర్చితి మామయ్యా 

గోదాకొరకై యిటు విలపించి కుందతగునె మదిలోన్' 

ఛేదింపుము మమకారబంధమును చిత్తము జొర నీకన్ 
నను పూజించుటక్తై పుట్టను ఈసతి నన్నుజేరె భక్తిన్ 

జనములు నను గొలువగ ఫలమిదియని చాటించెను ముకక్తిన్ 
ఎపుడు నీనుతను జూడ దలచెదవొ అపుడు నన్ను మదిలోన్ 



జపవఎను జేయుము మామా కోక సఫలంబగునటులన్ 

తరుణితోడనే దర్శన మొసగెద దయయుంచుము నమ్ము” మని చెప్పెను. 

విష్ణుచిత్తుడు కొంతకాలము వారి నారాధించి (శ్రీహరి సన్నిధిని చేరెను, ఇట్టి 

మధురభ క్రిపూరిత మగునది యాండాశ్ చరిత్రము. వై ష్రమునందిట్టి మధురభక్రి 

యపారము. భక్తినిగూర్చి చర్చించునప్పు డీవిషయము విపులముగా విమర్శింప 

వచ్చును. 

పైెష్ణవభ క్తి సం(ప్రదాయమునకు సంబంధించిన “ఆడుముంతము పాటి 

హరిదాసనునాతడు(హారిపురవాసి) తిరుమం (త్రార్ధమై గురువును సేవించి, గురువు 

గారి చరమదశలో సన్నిధియందు లేకపోవుటచే నామం(త్రము గురువుసుండి 

పడయజాలకపోవుటయు, ఆమం(తరాజ మయాచితముగా నొక భోగినికి 

లభించుటయు, హరిదాసు ధర్మ రాజుద్వారమున మరల నామం1తమును భో గినినుండి 

సాధించుటయు నీ కథావృత్తాంతము. ఇది వడగల సం(ప్రదాయమునకు 

సంబంధించియుండునని 'కృష్ణ్ష(శ్రీ'గారి యభిప్రాయము, “హరిధాసుని పురుష 
(పయత్నాన్నే ఎక్కువగా వర్ల్ణించడాన్ని బట్టి ఈపాట రచించిన హరిదాసు 
వేదాంత దేశికుల సం(పదాయమువాడే మో ననుపి స్తుంది. తెలుగునాట గల వడగల్ 

సం|పదాయపు పెషవులు అరవమును కాక సంస్కృృతాన్నీ ఆం(ధాన్నీ అభి 

మానించడానికీ సరిపోతున్నది.”! భక్తితో _ప్రపన్నుడగు జీవుడు స్వ(ప్రయత్నము 
కూడ చేసినప్పుడే భగవంతుడు మోక్షమిచ్చునని వడగలవైష్టవుల నమ్మకము. 
దీనినే మర్తటకిశోరన్యాయమందురు.స్వ(ప్రయత్నమును పూ ర్రిచేసి అధికారమును 
సంపాదించిననే మర్కటకిళశోరమువలె భక్తుడు పరమేశ్వరునే యంటుకొని 
యుండవలయుననుట వడగల సంపదాయము. ఇటులకొక జీవుడు పరిశుద్ద 

భక్తితో ఈశ్వరునియందే భారముంచినచో స్వ్యపయత్నము లేకయే భగవంతు 
డాతనికి మోక్షమిచ్చునని తెంగలవైష్టవుల నమ్మకము. దీనినే మార్దాలకిశోరన్యాయ 
మందురు.ఈపాటలో నీరెండు న్యాయములును కలవు. తిరుమం[తసాధనమున్నకె 

(ప్రయత్నము చేసి తొలుత విఫల్నుడైనను తరువాత మహాకష్టముమీద సాధించిన 
హరిదాసు వృత్తాంతము మర్కటకిశోరన్యాయమును తెలుపును. ఏ మా(త్రము 
(పయత్నము లేక నయాచితముగా తిరుమం(త్రమును పొందిన ఈటిసాని 

(వీటిసాని) వృ శ్రాంతము మౌర్జ్చాలకిశోరన్యాయమును తెలుపును. కాని సానిదానికి 
1. భారతి విజయ థాదవదము పుట 227 (నెప్టెంబరు 1968.) 



మతసంబంధ గేయములు ౩౬.౧ 

మం[తము దక్క లేదు.ధనలోభమున నది మం[త్రమును విడిచినది.మం(త్రమున, కే 

మహా(ప్రయత్నము చేసిన హరిదాసు చివరకు కృతకృతుు డగుటజేసిమర్కట 

కికోరన్యాయమే (ప్రతిపాదింపది డినదని భావింసవచ్చును. శిష్యుడు (హరిదాసు) 
గురువుతో (రామానుజులతో). 

“హరిహరీ రామానుజా మీమతమం దె నమ్మియున్నావాడనూ” 

అని గురువుగారి పరిచర్య లొనర్వ్చుచు వెంటనంటియుండెను. గురువుగారి కప్పటి 

కింకను శిష్యుని పై కటాక్షము గలుగలేదు. గురుశిష్యులు సంచారము చేయుచుండగా 

మధ్యారణ్యమున గోవక్షస్థల[పాంతమున గురువుగారికి దాహము కలిగెను. 

శిష్యుడు గురువుగారి నొక చెట్టునీడ దిగవిడిచి జలములకై బయలుదేరెను. 

ఆకసమున నై దుపక్షులు ఫోవుచుండ శిష్యుడు వానిని జలములజాడ తెలుపుమనెను. 

అవి “వినవయ్య హరిదాసుడా మేమెళ్లేటి నీడ దప్పక రావయా” యనెను. 
హరిదాసు వాని ననుసరించి కొలను జేరి కమండలువున జలములు గొని గురు 

వేమయ్యెనోయని పరుగుపరుగున వచ్చుచుండెను, గురువుగారికి (పాణో శ్రమణ 

సమయమున శిమ్యునిపై దయగలిగాను,అతడు “ఇంతకాలమునుండియూ ఈబిడ్డ 
కంటదాయే మం[తమూ” అనుకొని “తన మనసు శజాలినొంది మేదినిపయి 
హస్త్పముంచీ తుడిచియూ _ ఘనమైన తిరుమం(త్రమూ అచార్యులు వినయముగా 

(వాసిరీ దేహ మక్కడ విడిచియూ ఆచార్యులు చేరిరీ పరమపదమూి. 
ఆ మార్గమున బోవుచున్న ఈటిసాని (వీటిసాని కావచ్చును) అయాచితముగా 

తనకు లభించిన మంత్రము నొక కమ్మపై (వాసికొని నేల పైనున్న (వాలును 

చెరిపిపోయెను. శిష్యుడు వచ్చి గురువుగారి మరణమునకును తన వ్యర్థ 

(ప్రయాసమునకును వగచి నేలపై నున్న తుడిచివేతను గాంచి మోస మెద్దియో 
జరిగినదని (గ్రహించి యటనున్న పసులకాపరుల నడుగ గోపాలుడుగానున్న 
పరమాత్ముడు జరిగిన వృత్తాంతమును వినిపించెను. గురువుగారి దేహమున 

కంత్య(క్రియ లొనర్చి భోగిని జాడలరయుచు హరిదాసు హ స్తినాపరముచేరుకొ నెను. 

భోగిని హరిదాసునకు మం(త్ర మీయలేదు. సరికదా తన నై జగుణమును వీడక 
దాసునే తనయింట నుండుమనెను, హరిహరీ యని హరిదాసు ధర్మజుడు యజ్ఞము 

చేయుచుండగా నటకు బోయెను, ధర్మజుడు హరిదాసునకు దక్షిణ లీయబోవ 
నాతడు “ఈటిసానివద్దనూ తిరుమం[త మిప్పి స్తె పదిలక్షలూ'అని యాచించెను. 
ధర్మజుడు" వేయి (బాహ్మణులెల్లనూ సమకూడ వక వైష్ణపుండెక్కువి యని 



టా తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

గౌరవించి ఉపాయము బన్ని సొనిదానిని పిలిపించి నృత్యమున కేర్పాటులు చేస్త 

మెచ్చి దానికి మేడలుమిద్దెలు ధనకనకము లొసంగెను. ధనాశయే[ప్రధానముగాగల 
వేశ్య మంత్రము (వాసిపెట్టుకొన్న కమ్మను తన మిద్దె(క్రింద పడవేసెను, 
“ఆయాకు తీసుకొని ధర్మజుడు హరిదాసు కివ్యగాను హరిదాసు మం(త్రమును పఠించి 

తరంచెను. ఈ పాటయందు ముక్తిగోరు హరిదాసు (ప్రకృతియు, భుక్తి గోడ 
వేళ్యా(వకృతియు, చక్కగా చి(తింసబడినవి. ఈ కథలో ధర్మరాజును 

(ప్రవేశ పెట్టు కల్పనమే కావచ్చును. ఈ కథను విన్నవారికి చదివినవారికి 

/' ఘనమయిన తిపసమం[తమూ దొరుకు సుమ వినయంబుగా నమ్ముడీ ౨ 

% 3 x x x 

(శ్రీమన్నారాయణుస కర్టాంగియగు (శ్రీదేవిగూడ వై వ్లవులకు పరమారాధ్య, 
ఎట్టి కథయు లేకుండ నామెను భక్తులెవరో వర్ణించినది “లశ్ల్రీదోబి వర్ణనా 
మనెడు పాట. 

ఆమృతంబు దరువంగ అందు జన్మించిన ఆదిలక్షి 

పూర్ణచం(దునితోడ పుట్టిన సిరిదేవి పుణ్య శాలి” (నియని యారంభమై లక్ష్మీ దేవి 

వర్ణనము సమగముగా చేయబడినది. ఆమెకు సమస్తోపచారములు భోగములు 
సమకూర్చనైై నవి, 

“అంటరాని చూతఫలము వంటిది కలకంరివంటిది 

పచ్చిపసువు కొమ్ము విరిచినగతి మేను చాయవంటిది 

మూకమామిడి తోపువంటిది పోకబోదె వంటిది 

నల్లకొండలమీద ఉదయచందుని రేఖ పొడచిన రీతి 

సన్నమయిన పాపిటిలోని చందవంక కదలకున్నదీ యని సహజమగు 

వర్ణనల తో సీపాట సాగిపోయినది. ఇది యొక ఖండగేయకావ్యము. 

శ్రీమన్నారాయణుడు దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణములు సేయుటకై ఎన్నియో 

యవతారము లెత్త వలసివచ్చెను, వానిలో సు[ప్రసిద్ధమెనది యవతారదశకము, 
వానినిక్లు ప్తముగా 88 ఖండికలలో నెవ్వరో * రకా వతారముల వొటిగా రచించిరి, 

“జాలము యేలనురా ౬ నీలమేభఘశాకమ 

సీలమేఘశ్యామ-నిన్నె నమ్మితి రామి యను పల్లవితో సీపాట నడచినది. 



మతసంబంధ గేయములు క౬౩ 

అన్ని యవతారములకన్న రామావతారకథ కొంత దీర్చ ముగా అనగా 14 నుండి 

16 ఖండికలవరకు సొగినది. 

“అరచేత వైకుంఠ మండించి పక్షికిని-యె'బ్టెటులో నడచి బుష్యమూకంబు జేరిన, 

రామునిసె నధిక(పేమ గల ఈ భక్తు డెవరో తెలియరాదు. 

ఆ రృ(తాణపరాయణుండగు శ్రీవిష్ణువును _ కృష్ణుని - అసహాయయగు 

(దౌపది మానసంరక్షణార్థ మై (పార్టించి వలువలు పొందిన కథ “క లజ్ల్ర్రీదోబి 

ఛోగటాలాటు” పాట, ఇది భారతసంబంధగాధ. ఐనను దీనిలో కృష్ణత్వమునకన్న 

విష్ణుత్వ మధికముగా నుంటచేతను విష్ణుపారమ్యము బోధించుటచేతను దీనిని 

వె షవవాజ్కయమున చేర్చుకొ నవచ్చును, ఒకనాడు కమలనాభుడు కమలాలయను 

“ఫాడిచిన ప్రొద్దు పోవలె మనకు = వేడుక జూదం బాడుదు రమ్మని పిలిచెను, 

లక్షీశ్చనారాయణు లిరువురును మహావై భవముగా నలంకరించుకొని సొ గటాలాడుచు 

(ప్రొద్దు బుచ్చుచుండిరి, ఇంతలో దుశ్శాసనుడు (దౌపదిని బట్టుకొని సభలో 

నలువలు లాగుచుండెను. “అన్నన్నా స్ దిక్కు.నుచు” (దౌపది (శ్రీకృష్ణుని 

వేడుకొనెను. శ్రీకృష్ణుడు “అక్షయమనుచు పాచికలేయ, కోట్ల పొడుగునా చీరెలు 
పడెను” దుశ్ళాసనుడా వలువల నూడ్సలేక విసిగిపోయెను- లీలాదూనుషుడగు 

సరమాత్ముడది తెలిసి పక్కు,న నవ్వెను, రుక్కిణికి కోపము వచ్చి, 

“సీరజనాభుడ నవ్విన విధము నీతిలోడుత నెరిగించు 

కమలనాభుడ నీతో బొంకి పాచిక వై చితినా 

భువననాభుడ నవ్విన విధము బొంకక నాతో నెరగించూ 

నాతిరూపు నల్లనిదాని నాకు తగదనీ నవ్వితిరా 

వనిత వలచి వచ్చినదాని వలచుట తగదని నవి్వ్యితిరా 

పదహార్యేల మగువలలోసల వణతి తగదని నవ్వితిరా యని కొంగు బప్పైను. 

కొంగు బట్టుట తప్పుగాదా యని కృష్ణుడడుగ నామె “ధరణిలో నాకొంగు 

బిట్టితే మీకు నేరము లేమిని గలవాయని మరల (పశ్నించను, అందు 

కాతడు “నేడుగాదె నీ కొంగుబట్టి బహుకాలం ఆయెనె లక్ష యని లాలించి 

(దౌపదీవృత్సాంతమును చెప్పెను, ఇరువురు సంతోషముతో నతఃపురములోనికి 

వెడలిరి. ఇది (శ్రీవిష్తువుయొక్క ఆ ర్హత్రాణపరాయణత్వమును సూచించు గాధ. 

పారువేట కథల పేరుతో [శీమన్నారాయణుడు-వెంక కేశ్వరుడు_ వేటకు 



3౬౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యపు 

పోయి వచ్చుటయు, అమ్మవా రాతనితో వాదించుటయు మున్నగు విషయముల 

గల పాటలు దేవాలయములందు పాడెదరు. ఇట్టి వానిలి “వోంతోటేళో ౧ఢల వోథి' 

యొకటి. దీనిని వెంకటనాథుడు రచించను. ఒకప్పుడు. “శ్రీరమణ శ్రీచేంకట 

నాథుడు, (శ్రీతో కొలువై కూడి యుండగా చెంచు మగువలు జుంటి తేనియలు 

కొన్క- లిచ్చి పరమాత్ముని వేటకు రమ్మని పిలిచిం. “ఆపల్కులు విని వేంకట 

నాథుడు ఆలమేల్యంగను జూచి నవ్వుచూ--మానవతి నా మాణిక్యమ వేటకి 

పోవగ కోర్కె. యున్నదిని సెలవడిగెను, ఆమె వురుషులను నమ్మరాదని 

భావించియు స్వామితో 
'చెట్టలోపలా వేటలాడుమీ = చెంచిత రెమన్న పర్యాపోకుమీ 

ఒట్టునత్యాల్ ఒప్పుకోకమీ _ కపిట్యు జాలిలొ కలియబోకుమీ 

గట్టిన మ్మికలు ఇయ్యబోకుమీ - నాయందున దయి తప్పబోకుమీ" 

యని సెలవిచ్చెను. వేంక కేశ్వర స్వామి 

“ఆదిలక్షీరో సీ మాటకు తీరుగా - అడుగపదాటి నేనెప్పుడు నడువా 

మాటలు జెప్పుట వేయూనేలా - మనసుజ మనవే సాకి గాదొయని నమ్మించి 

సకల సన్నాహములతో 

“గుండు ఫిరంగీ కాల్చలముతో=గుజ్జము లేనుగు లొట్టిపిట్టల దండురో” 2ంచులతో 

నరణ్యమునకు దరలెను. అరణ్యమందు వెదుక నక్కరలేకయె కోనేటయ్య 

(వెంక కేశ్వరున) కెదురుగా 

“సంతసమంది జిల్లిమృుగంబులు రూడీ మెకములు 

చిన్న మృగంబులు చిరుత్యలులూ కోట్లకొలది గుమిగూడుకొన్ 

వచ్చి నిలిచెనూ వరదుని సన్నిధిసి. ఆ మృగములను వేడుకతో స్వామి 

చూచుచుండగా చక్కని చెంచితలు కనుపించిరి. వార యందచందముల జూచి 

స్వామి “పారుటాకులు కట్టుకున్నారు - పర్ణశాలలో దిగియున్నారు - అడవి 
మృగములలో కలుసున్నారు-ఎవరో మీరు వివరము దెల్పండి” యని (ప్రశ్నించి 

వారిని వెంటనంటి చెంచుపల్లెకు బోయెను. 

చెంచు స్త్రీలు స్వామితో *కమ్ముల చీరలు యెరుగమెన్నుడూ, చెవులను బెట్టము 

సొమ్ము లెన్నడు, గురువిందలేకాని _ గోవను పెరిగినవారము మేమూ ౬ కూరగాయలతో 

(పొద్దులు పుచ్చుడుము, కందమూలములె భక్షింతూము-మహిఘోరమగు అరణ్యములో 

మహాబుషులము మేమూ-పలుగర చెయ్యము మొఖము కడుగమూ-పారుటగానిన జలక్ 
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మాదిమూ తలచిక్కులగూ విప్పనేరమూ ౬ అందపు కొప్పులు పెబినేరమూ_కలిగి 

పువుంలు వం ముదువనవమూ-గట్టుల తిరిగదమూ- వూనవకోతల మే_ానులమూ-మము 

జూచితె మనసు రోయదా యని (పశ్నించిరి. సామి వారియం దొక గ 

కన్నియను జూచి గాంధర్వవివాహమౌడెను, చెంచువనితను గొని స్వామి తిరిగి 

వచ్చుట చూచిన లక్షీ దేవి తలుపులు వె వైచి సంవాదములాడెను. 'నీపెదమేటికి 

కు బోయెను-నీ కన్నుల కాటుక లెక్కడివీ-నీ పై సొమ్ములే వెలదుల 

కి స్పివో' యని (ప్రశ్నించెను. స్వామి చక్కని “మామిడి పండూ దినగా జీడి సోకి 

( పెదవి) వగిలె'నని కొంటె సమాధానము లిచ్చి అలమేల్మంగను శాంత మొనర్చి 

వళపరిచుకొనెను ఇట్టి పాటలనుగూర్చి కృష్ణ శీగాం యభ్మిపాయము గమనింప 
దగినది. "సత్కాలక్షేపొనికి దేవాలయాల్లో చేరుకునే భక్తులకు ఈ పాటలు 
కొంత నన ద్రము కలిగిస్తాయి. కొని ఎంతసేపూ సాకి విభూతిని తెరవేసి 
రించే యక్నాలేగాని లౌకికదొవావరణము నస్ఫురింవజేసి రసానందము 

సమకూర్చే యక్నాలు మట్టుకు కావు ఇఏ. ఇమిడ్చిన కాస్త లౌకికశ్ళంగారము, 

_ లొకులు కనుక (ప్రవేశించిన శృంగారమే కాని వేరు కాదు, పారువేట 
కథల్లో న. పరమేశ్వరుని ఆలయములో [ప్రవేశించి మానవ 
భక్తుల లోకానుభవాన్ని పారి వార్థక మట్తానికి ఎగదొయ్యడము కనబడుకుంది1”, 

Le 

పైకథనే మరియొక రచయిత “బెంచీల కొళ్'గా [వాసెను. ఈ రెంటికిని 

కొంత భేదమున్నది. చెంసతకథ అహోబలనరసింహున కారోపితము, 
“గరుడాచల యక్షగాన 'మీకథనే కీర్మించును. కాని ఈకథను ,(శ్రీకృష్ణమూర్తి 

కంటగట్టిన ఈకవి 1914 సంవత్సరమునకు కొంచెము పూర్వుడై యుండును... 

“శ్రీరమాధిపుడై న (శీకృాషమూర్తి యాద్వార కాపుంలోన నుండగా, ద్వారావతీ 

పుంలో నుండగా” నాతని లాలనపాలనలచే సత్యభాసాదికింతలు గర్వించి 

శీకాంతునితో మాటలు చాలించియుండిర. వారి గర్భ మణచదలచి (శ్రీకృష్ణుడు 

“మీరింత గర్వంప మీకం టె హెచైన.వారిజాస్యల కోర తెచ్చేనే-చాలసౌమ్ములు 

చీరలిచ్చేనే-మే లైన సంవధలి నిచ్చేనే' యనెను. వారును*మాకంప హెచ్చైన 
వారీజొస్యల నీవు తేలేవు తేలేవు కృమ్లూడ, నీవు తెస్తేను చూతాము కృష్ణూడ-నీవు 
కేవోయి చూతాము నాసామి' యని (పతిజ్ఞచేసిరి. (శ్రీకృమ్లు డొకనాడు వేటకు 
పోయి యరణ్యమృగముల సంహరించి యొక పొదరంట అందమగు చెంచు 

1. భారతి - విజయభా[దవదము, పుట 220, 
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పడుచును జూచి తానును చెంచు వేషముతో నామెను డాసెను. (శ్రీకృష్ణునకును 

చంచితకును జరిగిన సంభాషణము లతిమనోహరము. స్వామి చెంచితను 

ఊరు పేరడిగి తన్నుగూర్చి చెప్పుకొని తనను పెండ్రియాడుమని బతిమాలెను. 

అప్పుడామె “పోనయ్య పోవయ్య కృష్ణుడా, నీకు (ప్రొద్దేల పోదయ్య నాసామి, 

మాయన్న లొచ్చేరు కృష్ణుడా, అంబులే తెచ్చేరు నాసామి, అలుగులే వేసేరు 

నాసామి' యని బెదరించెను, కృష్ణుడు చుట్టరికము కలుపజూడ నామె తిట్టులు 

తిప్పైను, కృష్ణుడామెను బతిమాలి కొళ్లుబట్టుకొ నువరకు వచ్చెను, చంచిత మనసు 

కొంతమెత్ర్తనై యాతని చదువు సాములశు పరీక్షీంపగోరి “పెద్దపెద్ద పాములు 

'పెంణారీగున్నాలు-కొండ చిలువలు రెండు గండి కొచ్చిన జాడ లెరుగుదువా. 

ఆనువులున్నా తావు నెరుగుదువా -- అనుమాన ముండేది యెరుగుదువి యని 

(పశ్నింప కృష్ణు డౌననెను. ఆమె మరల “నిమ్మాలగిరిమీద నిమ్మూగ తిరిగేటి, 

కొమ్మూల గురీపోతు నేసేవా, ఏదుపందూల నెయ్యానేరుతువా, అడవిదుస్పృల 

నెయ్య నేరుకువా, అనువులున్న జాడ లెరుగుదువా, పుట్టతేనెలు బట్ట నేరూతువా, 

పరిగతేనెలు పట్టనేరుతువా' యని (ప్రశ్నింప కృష్ణుడు తనసామర్థ్యమును మరల 

చాటెను. ఇరువురికి వాదోపవాదములైన తరువాత చెంచిత “నీమీద మోహంబు 

కృమ్ణూడ, నేను పట్టలేకున్నాను కృష్ణూడ, నేను తాళలేకున్నాను నాసామి, వట్టి 

మాటలచేత కృష్తూడ--ఇంత వాదేల పోదాము కృష్ణూడ'యని తన సమ్మతిని 

తెలియపరచెను. ఇరుషు రొక శుభముహూర్తమున పెండ్లి చేసికొనిరి. (శ్రీకృష్ణుడు 

చెంచితను తోడ్కొని ద్వారక చేరబోయెను. సత్యభామాదికాంతలు కుపితలై 

కృష్ణు నేమనలేక చెంచితతో వాదులాడిరి. 

“పుల్లుదుప్పుల వెంట పొలములో తిరిగే-పొలతుక మాతోడ సరియట'పే 

వోచెంచిత మాతోడ సరియటవే.చే డెరొ మాతోటి సరియటపే యని రుక్మిణి 

(పశ్నింపగా, 

“తల్లిదం్యడ్రులమాట తలమీరి యన్నను _ తలవంపు శాయదగునటవే 

బలిమీరి మగనిని బతిమాలి గతిమాలి _ పిలిపించుకోలెదె రుక్మి ణీ-అన్నతలవంపు 

శాయవే రుక్మిణీ యని సమాధానమిచ్చెను. సత్యభామకు కోపము వచ్చి “చెంచిత 

సీవింత వంచన మాటలు మించి యాడెదవేమె వేమారు గర్వించి. గర్వించి 

పల్కెదవేమె వేమారినగా నామెకు సమాధానముగా చెంచిత “చంచలాకీ 
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పారిజాతముకయి మగని వంచనా చేసినా దెరుగవా-చాలించు మాట లింక 

తరుగవా, ఆలించి వినెడివారి యెరుగవాయనెను. వారి వాదోపవాదము లింకను 

ముదిరెను. చంచిత వార్ కెందునను తీసిపోక సమాధానము లిచ్చెను. ఇంతలో 

(శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి వారికి సఖ్యమొనరించెను. 

స్వామి వేటకు బోవుట మున్నగు పూర్వకథ లేమియు లేకుండ కేవలము 

అలమేలుమంగకును చెంచితకును జరిగిన సంవాదమే *నవతుల కయ్యం ముగా 

వరింపబడీనది, పరస్పరదూషణములతో పాటు వారివార పుట్టింటివారిని, కుల 

కీలములను కూడ రచ్చకీడ్ని సవతు లిరువురు నిందించుకొన్న దీరగేయ మిది, 

చెంచిత ఆలుమేలుమంగను “ఆరవ (బాహ్మడి కూతురా నీకింత అణుకువ 
లేదాయెనే” యని దెప్పిపొడిచెను. అరవ [బాహ్మాణుని (పెరియాళ్వారు) కూతురు 

ఆండాణ. ఈళవి రంగనాయకికిని అలమేలుమంగకును అభేదము చేసినాడు. 

“నన్నెమృగమును దెమ్మంటినా నేను = రక్కసుని వరియించి రథము పె కెక్కి_ = 

లంకలోకి వెళ్లియుంటినా యని రామావతారమందలి కథను జ్ఞాపకము చేసెను. 
“ముడిచి ఏడిచిన పూలు = రంగనాధుని కంపి=వలపించుకున్నట్టి నెరజాణ పోవే” 

యని నిందించెను. ఇందులో కొంత వ్యాజస్తుతిగూడ స్ఫురించుచున్నది. 

ఇరువురిటు లెంతయో సేపు జగడమాడినతరువాత (శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి ఇరువురిని 
శాంతపరచి సఖ్య మొనరించెను. 

శ్రీవిష్ణువును సరమదైవతముగా నెంచి వైష్షవేతరులచే గాని లేక 

తదితరులచే గాని అనేకబాధలకు లోనైన భక్తుల కథ లెన్నియో గలవు. 

వైష్టవవాజ్మయమున నిట్టికథ లింకను అధికముగా గలవు, ఇట్టి పురాణవైష్లవ 

భక్కులందు (ప్రహ్లాదు డ(గగణ్యుడు. నలచరి(త్రపదమును (వాసిన తోలేటి 
సీతారామయ్యయను కవియే “(భహ్లోదో చర్మితమును రచించెను, విష్ణుద్వేషియగు 
తం|డ్రిచే (ప్రహ్లాదు డనుభవించిన బాములు హృదయవిదారకములు. ఎన్ని 

యిడుములు కలిగినను మహాభక్తుడగు (ప్రహ్లాదుని యచంచలభక్తియం దావ 

గింజంత మైనను తరుగు రాదయ్యెను. ఇంకకొంత యధికమే యయ్యెను. 

ఈ కథను భాగవతకథలం దిదివరకే పరిశీలించియుంటిమి. 

రుక్మాంగదుడు కూడ పరమవైష్ష్టవభక్యా(గేసరుడగు రాజు. ఈతని 

చరిత్రమును సుప్రసిద్ద జానపదవాజ్యయ పరిశోధకులగు శ్రీ నేదునూరి 



అకు తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

గంగాధరంగారు “వీకాదోళీ మాపోల్ళ్ కు యము_దక్యాంగద్ మహోరాజుకోథో గ 

రచించిరి. మోహీనీరుక్మొంగదుల వృత్తాంతము పద్యకావ్యములందును, 

ద్విపదలందును, యక్షగానములందును, నాటకములందును, హరికథలందున 

కాననగును. ఈకథ ఏకాదశీ వత మాహాత్య(ప్రతిపాదకమగుటచే (వతకథలందును 

గూడ చేర్చవచ్చును. కాని సాధారణముగా (వ్రతకథలన్నియు ప్రీలకుసంబు 

ధించినవి. ఈకథ యన్ననో పురుషుడగు రుక్మాంగవనకు సంబంధించిన 

దగుటచే దీనిని వై పవవాజ్యయమున జేర్చవలసి వచ్చెను, (త్రినాథ ప్రతమువంటి 

మరి యొండురెండు పురుషులకు సంబంధించిన (వతకథ లున్నవి, 

విదిశాపురమును సూర్యవంశీయుడగు రుక్మాంగదుడు పాలించుచుండెను 

అతడు “దయ దాన సత్యంబు, ధర్మంబు గలిగి, భక్తి యుక్తి శక్తి 

(పదిలంగ గలిగి” రాజ్య మేలుచుండెను, అతనికి నూర్లురు భార్యలు. పట్టపుదేవి 

సంధ్యావళి సకలసద్గుణరాశి. ఒకనాడు శుకశొానకాదిమునులు రాజుగారి సభప 

వచ్చి సత్కృతులై పుణ్యకథలు ఏనీపించిరి, రాజు వారిని “అన్ని (వతములకన్న 

అధిక్యమగుచు, మోక్షసాధనముకు మూలంబునగుచు,  (్రీవిష్ణుమూర్తికి 

(పీతికరమగుచు, ఆబాలగోపాల మందరు జేయ, పాపముల్ హరియించి భక్తి 
నెలకొల్చి, భోగభాగ్యాయువుల్ పుణ్యంబు నిచ్చు, (వతరాజమేదియో వచియి౦ప్ప 

డనుచుి కోరెను, వారు రాజుగారికి ఏకాదశీ[వతమును తన్మాహత్మ్యంబును 

వివరించి యది యాచరించడు విధమును టోధించిరి. రాజా (వ్రతమును 

తానాచరించుటయే కాక తన (ప్రజలందరిచేత చేయించుచుండెను. ఆ (ప్రక 

(ప్రభావమున (ప్రజలందరికి సమస్తభోగభాగ్యము లబ్బుటయేకాక “ధరను 

యెవ్వరేని మరణంబు నొంద, వై కుంఠపురమునకు వార్చోవు' చుండిరి. కొన్ని 

దినములకు భగవంతుని కృపచే సంధ్యావళికి కుమారుడు కల్లెను, అతని! 

ధర్మాంగదుడని నామకరణము చేసిరి, ధర్మాంగదుడు పెరిగి పెద్దవాడై సమస్త 
విద్యల నభ్యసించి మాళవభూపతి కూతురు చంద్రరేఖ నుద్వాహమయ్యెను 
ఇట్లుండ కొన్నిదినములకు కలహభో కృయగు నారదుడు రుక్కాంగదుని (వళ 
చూహాత్మ్య మెరిగి యమధర్మరాజుకడకు బోయి (ప్రజలందరు వైకుంఠమున] 

పోవుటను నరకమున కెవ్వరును రాకుండుటను తెల్పెను. యముడు (బిహ్మకర 

మొరపెట్టుకొనెను. (బహ్మ మోహినిని సృజించి “పుత్రికా నీవిపుడు భూలోక 
మేగి - రుక్కాంగదు డనెడి రూధైన (ప్రభుని వంచించి ఏకాదశీ[వతమ 



మతసంబంధ గేయములు తె౬౬౯ 

మాన్సించు'మనెను, రుకాంగదుని రాజ్యమందు పెక్కు. అడవి జంతువులను 

పుట్టించెను. (ప్రజల మొర విని రుక్మాంగదుడు వేటకు పోయి మృగముల 
సంహరించి మందరపర్వత(ప్రాంతమున వామదేవబుషిని గొల్చి తిరిగిపోవు 
చుండగా మోపొని యాతని కంటబడెను. ఆమె సౌందర్యమును గాంచి 

రుక్మాంగదు డామెను పట్టిపుదేవిగా నొనర్వు నని బాసజేసి గాంధర్వ వివాహమాడి 

తిరిగి నగరము చేరుకొని మోహినితో సుఖము లనుభవించుచుండెను. ఒకనాడాత 

డేకాదశీవతమునక్రై వేయింపబడిన “దండోరా” విని అ(పమక్రు డె (వత 

మాచరించుటకు సిద్ధపడ మోహిని యాతని నిరోధింప (ప్రయత్నించెను. కాని 
రాజామెతో [వ్రతము సమాప్తి యొనర్చ నీ కోరక లీడేర్తునన ఆమె రాజు చేసిన 
పూర్వపు బాసలను జ్ఞ పికి దెచ్చి అసత్యదోష మాతని కంటగట్టజూచెను. 
రాజామెతో “సాంగత్య వరమొకటి సఖియరో మాని_[వతము మానిపించు 
వరి మొకటి మాని-కోరుకో ఏదైన కోరిక దీర్తు"నని పల్కెను. మోహిని 
“వతమైన మాను లేక వరపుత్రు శిరము-నీభార్య చూడంగ నెరి నరికి యిమ్మిని 

కోరెను. రాజా ఘోరమగు కోరిక విని మూర్చవడయ్యెను. సంధ్యావళి యిట్టి 
కోరిక తగునా యన మోహిని యామెను దూషించెను. (ప్రాణనాథు డసత్యమాడ 
కుండునట్లును (వ్రతభంగము కాకుండునట్టును సంధ్యావళి “(పాణేశ ఒకెవల్య|ప్రా ప్తి 
విడువకుము, ఆడితస్పక పు[త్రు అరుతను యిమ్మినెను. సుపుతుడగు 
ధర్మాంగదుడును అందులకు సిద్ధపడెను. రాజు కుమారుని శిరము ఛేదింపబోవ 
మోహిని “పుత్ర (పేమ లేద భూపాల నీకు; కొడుకును జంపంగ కులమంతరించు, 
వంశనాశనమైన (వత మెలనయ్య, సుతులు లేనివార్క గతు లెట్లుగల్లు సుతులు 
లేనివారు 'వతములు జేసి సుతుల బడయుచునుండ సుతు జంపనేలి అని 
(వ్రతము చెరిపింప జూచెను.కాని పరమభక్తుడగు రుక్మాంగదుడు (వ్రతము విడువ 
నిష్టపడక ఖడ్గమెత్తి కొడుకు తల నరుక నొక (వేటు వేసెను, కాని నూ కత్తి 
(వేటు శ్రీవిష్ణు ప్రభావమున ధర్మాంగదుని మెడలో పూలమాల యయ్యెను- 
దేవతలు (ప్రత్యక్షమై యాతని భక్తికి మెచ్చిరి.వారికి వై కుంఠపదవి నొసంగిరి- 

వీర్వశెవుల దౌష్ట్యమునకు గురియైన వై ప్లవభక్కులందు చిన్నమ్మ కథ 
సుప్రసిద్ధము. ఉ త్ర రభారతమున (శ్రీకృష్ణు నారాధించి భర్తవలన పలు బాధలు 
పడిన మీరాబాలువలె వీరశైవులగు తన అ త్తింటివారిచే ననేక బాధలుపడి 
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దృఢదీక్షతో మద్దులేటిస్వామి దయవలన చివరట తన అత్తమామలను గూడ 

తన పక్షమునకు (త్రిప్పుకొనజాలిన భక్తురాలు చిన్నమ్మ. మధ్దులేటి సామి కదిగ్ర 

సమీపమున గల వేంకటవిళఠలస్వామి. ఆయన ఆలయసమీపమున మద్దులేరు 

కలదు. చిన్నమ్మ కులమున రెడ్డి, శీలమువారీంటి ఆడబిడ్డ, కథాస్టలము పల్నాడు, 

(దహ్మనాయని ఇంటిపేరు కూడ శీలమువారే, (బహ్మనాయనియందున్న భక్తి శే 

అక్కడి రెడ్డికులజులు కూడ తమ ఇంటిపేరు శీలమువారని పెట్టుకొని యుందురు. 

ఇంటిపే రెటుల వచ్చినను ఆపేరున్నందుకు (బహ్మానాయని వీరవైష్టవమ 

చిన్నమ్మకు కూడ అబ్బుట ఏంత. 

“బిన్నవ్యు శథిను (వ్రాసినది చెంగల్వరాజను కవి. బాలనాగమ్మ 

కామమ్మ, లక్ష్మమ్మ కథలవలె చిన్నమ్మ కథకూడ బహుళ్ళపచార మందిన 

గేయము. తెలుగు దేశపు పొలిమేరలు దాటి (ప్రచారమందిన గాధలలో చిన్నమ్మ 

కథ మేటి. కన్నడ (ప్రాంతములందును వ్యాపించినదీకథ. తెలంగాణమందలి 
శారదకాం[డు పిచ్చుకుంటువారు పాడగా దీనిని వింటిని. చిన్నచిన్న మార్పులతో 
రెండుమూడు చోట్ల నిది వింటిని. వీనియందు ము[దితమైన చంగల్వరాజు 

రచనమే సమగ్రముగా నున్నది. 

పాగొండ పట్టణమున నీలము అచ్చమ్మకు మద్దులేటి స్వామి వరమున 

చిన్నమ్మ జన్మించినది. చిన్నమ్మ పుట్టుకతో డనే “లలాటమందు తిరుమణిగాను 

తాను బుట్టినాది”.చిన్నమ్మ పెరిగి పెద్దదై _వెష్టవభ క్రియందలి గాఢాభిమానముతో 

“కోటిదాసర్ల గనుకా పిలిపించినాదీ, శనివారము దా సమారాధన చేయించెనమ్మ, 
ఒక్క (ప్రొద్దు వారలతోను చిన్నమ్మ, వుత్సవంబులు స్వామికి చేయింబనమ్మ'. 

ఇట్లుండగా వోలుగొండపట్టణమున నుండు పసుల రాఘవరెడ్డి (భార్య నాగమ్మ) 

తన కడగొట్టు కుమారుడగు వెంగళరెడ్డికి భార్యను వెదుక ఎద్దుల బేరము 

సాకుగా బయలుదేరెను. పాగొండ చేరుకొని శీలము వారితో వియ్య మందుటకు 

నిశ్చయించుకొనెను. చిన్నమ్మకు వెంగళరిడ్డికి వివాహము మహా వైభవముగా 

జరిగినది, చిన్నమ్మ ఎంతటి విష్ణుభక్తురాలో అమె యత్రవా రంతటీ 
వరమా హేశ్వరులు. ఆమె తన యత్తవారిల్లు చేరుకొనగనే తోడీకోడం[(డ్రు 

ఆ_త్సమామలు వైష్టవమును వదలి _శైవమును స్వీకరింపుమని నిర్బంధించిరి. 
చిన్నమ్మ యందుకంగీకరింపకున్న వారామెను ఇంటినుండి వెడలనడచి 

పూరిగుడినెలో నుంచి. 



మతసంబంధ గేయములు ౩౭౧ 

“దిన్నమ్మకు చెస్పలేనిగా హింనలు పెట్టీ? 

ఏనూచు దొడ్డ యెతలువృ యెత మన్నారు 

పూటకు పుప్టిడు జొన్నలు దంచమన్నారు 

బజ్టైల కంతకు పచ్చిక మోయమన్నారు? 
ఉరి 

ఇన్ని పనులు చేసివచ్చి చిన్నమ్మ తిండి యడుగ అత్తగారు, 

“ఓని ఓని గుండాముండా ఓ తేకిముండా 

నీకు వండి పెట్టుటకు కూలికత్తెలు మా యింట్లోను లేరని దూషించి 

“మూడు చికైలు ముక్కొజొన్నలు వొళో పోసింది 
టు ళు 

ఎంచి యేడు మిరపకాయలు విసిరిడేసినాదీ 

ఎద్దుల కేనే చవుటుప్పు చేరెడు కొలిసిచ్చె 

ఎంగిలి చేత గోరెత్తు వెన్న చేతికి యిచ్చిందీ 

మూడుదినముల పులిమజ్జిగను దుత్తకు పోసిందీ 

మెడాబట్టి నెట్టించినాది దరబాజాగుండాి. 

చినమ్మ దుఃఖించి మద్దులేటి స్వామిని వేడుకొన్నది. స్వామి (ప్రత్యక్షమై 

“చిన్నమ్మా నిన్ను 'పెప్టే బాధలుగాదు నన్ను పెట్టుతార'ని యోదార్చెను, చిన్నమ్మ 
తన కత్తగారిచ్చిన గోరెత్తు వెన్నలో స్వామికి పులికాపు చేసి భకితో కొలిచి 
అంబలి [కాగి యాకలి చల్లార్చుకొనెను. స్వామికి, 

“అనాడా చిన్నమ్మ దీపము బెట్టితే _ యేడుయేడు 

పద్నాలుగు యేండ్లు వొక్కటే దీసంబూ, 

అప్పుడు వత్తిలోని నెలకొన్నాడు వరదారాజులుగా 
దీపములోనే నెలకొన్నాడు మద్దులేటయ్యాి” 

సకలదేవతలు చిన్నమ్మకు (సత్యకమై యభయ మొసంగిరి. చిన్నమ్మ 

బావలు, భర్త, జీతగాం[డ్రతో పొలము దున్నబోయినప్పుడు తోడికోడం (డు 

అతృమామలు, ఆమెను బాధించి భరింప శక్యముకానంత పెద్ద కుండలో భోజన 

ముంచి పొలముకడకు కొనిపొమ్మనిర. “చిన్నమ్మతో యిరువై యిద్దరు కడవ 
నెత్తినా'రు. చిన్నమ్మ [క్రిందపడి స్వామిని తలచుకొన్నంత'నే 

“చిన్నమ్మను రెట్లపట్టి లేవనెతె ను మద్దులేటయ్య 
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చిన్నమ్మ స్వామిదయవలన నాకూటికుండ నెత్సిపె ధం౦చి ఫొలము 

బాటబస్టైను. న కొందరు గోపబాలు రామెను బాధించి స్వామి 
మహివచే తామే బాధల లపాలె యామెను వేడుకొనిరి. స్వామి యామె భక 

పరీకింపగో 6ను. 

“చిన్నమ్మ వళ్ళ డారిరపందు కొలువియగా్నాడుం 

వ్యాష్ దాసరి వేషముతో వచ్చి చిన్నమ్మను భోజనమడిగెను. చిన్నమ్మ 

తన నె త్తిపెనున్న కుండ దించుకొని దాసరికి భోజనమిడెను. దక్షిణతాంబూలము 
లిచ్చి పూజించెను. స్వామమహిమచే నాకురిడ సంచభక్ష్యు పరమాన్నములకో 
నిండెను. రెడ్లా భోజనము చూచి తల్లి పెట్టిన థోజనమది కాదని శంకించి 
చిన్నమ్మను చితుకగొట్టిం. మొండికొడవలి చేతికిచ్చి మండుచున్న ఎండ 
కాలములో ఎడ్లకు పచ్చిగడ్రి తెమ్మనిరి. స్వామి సాయమున చిన్నమ్మ గ 

తెచ్చెను. ₹౭డ్లు ఆమె మాయాపియని తిట్టి అన్నపుకుండ గడ్డిమోపు ఆమె 

నెత్తి ఎపెనుంచి అందరును ఇంటికి మరెలిర. మద్దులేటిస్వామి రక్షను భాధింస 

దలచి కుంభవర్షము గుంపించి నడియేటిలో సుడిగుండము గావించి యారెడ్లను 
చావనీక (బకుకనీక వాధలు పెప్టెను. చిన్నమ్మ, 

దండం దండం సీకు మద్దుకెటన్నా 

స్వామి మా రెద్దకు పెకి చాధలు తప్పించే మని వేడ్కొానెను. స్వామి 

వారివి రక్షించెను. ఇంటికి వచ్చిన పిమ్మట తమ గండము గడచినందుకు రెడ్లు 

కోటిజంగమార్చ్సన చేయ మొదలిడిరి మద్దులేటిస్వామి దాసరివేషముతో, 

“గోవిందా గోవిందాయంటా నడిబంతిలో దూే 

హరహర శబ్దము తల్లి అణగిపోయిందీ 

స్వామిగారి గోవిందలు తల్లి హాచ్చిపోయినాయి". 

రాఘవరెడ్డి మున్నగువారు స్వామి నవమానపరచి సాగనంపిరి. స్వామి 

చిన్నమ్మ గుడిసెకు బోయి సత్క్బృతుడయ్యెను. ఆతరుణమున ఊరివారందరు 

చిన్నమ్మను బాధించిర. 

“అప్పుడు వూరింత కాలపె"్టెనే మద్దుళేటయా్య 

అత్త నాగమ్మరు చెంపనొప్పి తగిలే 
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స్వామి ఎరుకల వేషముతో వచ్చి మద్దులేటయ్యకు (మొక్కు_కొన్న మీ 
బాధలు తొలగునని నాగమ్మ గద్దె ప్పెను. నాగమ్మ 800 పరహాల మూట 

కట్టి కొండకు వచ్చి సేవించుకొంచుమఏ _మొకినంతనే వారెప్పటియన్లైరి. 

(మొక్కు చెల్లించుకో నుటకు వారందరు బయలుదేరి చిన్నమ్మ నింటి యొద్దనే 

కావలియుంచిరి. కొని మధ్యేసార్లమున స్వామిమహిమచే బండ్లు కూలిపోయి 
వొరందరు జొధలపాలె . చిన్నమ్మ వచ్చి వారి నుద్దరించి కొండకు వచ్చి 

స్వామికి సేవలు చేసెను, ఆమె భక్తికి మెచ్చి అప్పుడు స్వాః “లడగవమ్మ 

చిన్నమ్మ తల్లి అడిగిన వరటుస్తా"' అనెను. చిన్నమ్మ స్వామిని వేడ్కొాని 

త్రమవారందరికిని వైకుంఠ పా ప్పి కలుగజేసెను. 

నా్వ్వామి కడిబ వలో బంగారు శీలయై నిలచి చిన్నమ్మ తలి 
pet - ఉం 

న్ా ఇ! గా జ్జ వాల్ శ్ 
అమ్బుడు పెంకి కండీశిండు లద ఎడము బితిలొయి? 

వ. 

తనతోపాటు తనవారినిగూడ తంంపజేసిన చిన్నమ్మ వైష్షవభ క్తి ప్రశస్తమైనది. 

ఇసోటీర శైవ వీర్శవెష్ణవములకు జంగిన సంఘర్షణము నొక చక్కని కథా 
కల్చనముతో బోధించి చిపరకు హరిహరుల కభేదమును (పతిపాదించెడు 
సిస్నలెన జానపదగేయము “వరవోనతార చర్మిలము', శ్రీశైలము అహోవిలము LOR Wag wl టంలో ర అరా గాయ ఆలి 

శివ వెప్షవ కేతముచు కథావంగములు. “పా్రములు కల్పితములో లేక యానాటి 

ఇరుపక్షముల (పతి౦ిధులకు మారుపేరు” యెయుండును. వరాహోవ రార పర్షిన 

మిట్టున్న ది. 

'ఆదివిషువు సింహాచలమందున - పెరఖురాయుచే పరహావతారం - నరకౌసురుని 

సంహరించిన కాళ రృ వీర్యార్ణుసుసి3 సతు సాామివారు అపదారమెత్తెను య్ వినవజన 

అవతార మెత్తె ను అరికాలున తామర సెద్మం-వీపునాను వింజామరలండి-ళఎ్వతోక నొష్టా 
చుక్కండి=.కన్నులాను చింతామణి గలదు-తి మణ్ శ్రీచూర్లంబు యమెండంంకంగాచ గ్ర 

Ed 

గదాధరుండై -తొండి మొక కే లేదా మృగ ఒు-దౌడ్త యేనుగు లావంత ది-౨టువంటి ౪.వరార 



౭౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యవు 

మూరి, _-ఆహోదిలపర్వతమందు నా-ఆదివిష్ణు సింహా దియప్పడు - అవతారమనే కొమ్ము 

పంది", పెద్దనగారు మనుచరి(తమున (17-18) వరాహమును వర్ణించు 

“అప్పొలము వరాహపోతములు భూవర తొండముబేని ఏనుగుల్ అనెను, జెట్టీ 

యవశార మూ ర్పీతో వెరముగలవాడు'శ్రీశౌైలవర్వతమందున, కార్త పీర్యుండను 

మహారాజుసహస్రబాహువులు కలిగినవాడు, శివభక్తుడనే ధురింధరుండు, చాకు 

నాలుగు పర్జతంబులు, ఏకచ(కంబుగ ఏలుచున్నాడ ట్ర, ఈరాజుగారి (క్రింద 

'నీకటిసాలెం చినరాయుండు-నాచసము (ద్రం వెంకటప్పారావు” సరదార్లు. వీరీ! క్రింద 

' గండుపల్లి భయ్యన్నలింగమూ, భటుడం కే సామాన్యుడు కాడు, కూరుచుంటె 

ఒకగున్నాచింత, లేచితేను ఒకతాటిపొడుగు, ఆజానుబాహువులు కలిగినవాడు. 

ఆతనిపేరు భయ్యన్నలింగము'. రాజుగారి యాజ్ఞ చొప్పున భయ్యన్న 

లింగము సేనలతో వేటకు కావలసిన సన్నాహముతో వరాహమూర్తి మీదికి 

వెడలెను. “కోడివాం కోనేటికాడి వారికి పంది తారసిల్లెను. నన్నెదిరింస మీ 

తరముకాదు; తిరిగిపొండని వరాహమూర్తి సైనికులకు చెప్పెను, అప్పుడు 

వారి “అ త్తేరి నీ యమ్మాముండ, నగరికి వెళ్లమనేటిదానవు, పరగడ దిరిగే 

మృగజంతూవు, గరిక వేళ్లు నమిలేటిదానవు, అడవులన్నీ తిరిగెడిదానప్పు 

బురదలోను పొర్లేటిదానవు, నీవు అనగా నీ (ప్రతాపమెంత' యని తిరస్కరించిరి, 

వరాహమూ ర్తిని వర్ణించునప్పుడు మొదటి వాక్యములును తిరస్క_ రించునప్పుడీ 

వాక్యములును పలుమారు వచ్చుచుండును, సిసలైన జానపదగేయలక్షణములం 

దొకడగు వునరావ త్రి కిదియొక యుదాహరణము.! ఇట్టి యుదాహరణముట 

సిసలై న జానపదగేయములం దన్నిచోట్ల కాననగును భయ్యన్నలింగముతో పాటు 

భటులందరును ఒక్కుమ్మడి 200 తుపాకులు పంది పై (పేల్చిరి. కాని యాపంది 

వాని నన్నింటిని చప్పరించి పోగతో వారపై దూకి చెల్లాచెదరు చేసెను. ఆ 

1. దీనినే F.B. GUmmere ఆను పాళ్చాత్య పోజ్మీయ పరిశోధకుడు 

Incremental repetition as final proof of pepular origin అను 

ఉపశీర్షిక [క్రింద *50 Vital is this incremental system in the 

Structure of ballads, that it not only dominates the main 

progress of a borrowed story, but even treats a detail of 

this story so as to make it conform in pattern with the rest 

అని చెప్పియున్నాడు, 



మతసంబంధ గేయములు 32% 

యవకారమూ ర్తి విజ్బంభింపగా “సప్పయేడు లోకములు గదిలెను, దేవేం(ద్రాది 

దేవతలెల్ల ను, వలపటదాపట దివిటీ వై చిర, ఆదివిష్ణు బహ్మాదులెల్లను, పంది 

యందు (ప్రత్యక్షంబై రీ, సూర్యుండును చం|ద్రుండును, ఫందికి వింజామరలు 

చేయబూనిరి', భయ్యన్నలిం గము భయపడి “ఏడుకౌ గిళ్ళ నల్లామద్ది, ఏటవాలుగ 

చౌకలించి” ఎక్కి (పాణములు కాపాడుకొనెను. భయ్యన్నలింగము కభయ మొసగి 
వరాహమూ ర (క్రిందికి దిగుమనెను, అతడు బలమున్నచో చెట్టునే పెకలింపు 

మనెను పంది తన కోరలకు పదును పెట్టి మద్దిజట్టును కూల్చెను. భయ్యన్న 

లింగము దాని పాదము లంటగనే “అజ్ఞానములే విడచెను బంటూ, శిష్యభూత 

విజ్ఞానుడాయెిను,“పందివి గా ఎ నాపాలిటి పరమాత్ముండవని”స్తో త మొనరించెను, 

తన్నంపిన యేలికను గూర్చ చెప్పెను. వరాహమూర్తి కోపముతో “కార్తీక 

సోమవారమందున-వూరిమీచికి ముట్రడివత్సును, చుట్టురాతి కోటకట్టుం కేని,ముందు 

మాకు గోచరి మై యున్నది, తెల్లవారేటప్పటికి నేను,పూడమీదికి ముట్టడి వత్తును, 
కంచుకోట కట్టించుమన్నది, గాలుగుతట్టుల కోటలతోటి, జానెడుకొక్క 
ఫిరంగితోటి, బందోబస్తు గ వుండుమన్నడది, భల్లున తెల్లవారేవరకు, ఊంమీదికి 
ముట్టడివత్తు' నని చెప్పెను.భయ్యన్నలింగము తన నెదిర్చినందులకు రాజుగారికి 

ఆనవాలుగా “గజ్జలోది కస్తూర రోమము, యెడమకాలిదే పుల్లారోమము, వెన్ను 

మీదనే బెగటరోమము, పి(ర్రమీదిదే ఫిరంగిరోమిమిచ్చినది, భయ్యన్నలింగము 

తన భటులచే నారోమములను కౌవడి పెట్టి మోయించవలసివచ్చినను రాజుగారీ 

వార్తలు తెలిసికొని పంది నదుర్కొనుటకు సన్నాహములు గావించుచుండెను, 

వరాహమూర్తి తానాయూరు చేరుకొని యొక శివ బాహ్మణుని “వెనుకజుట్టు పట్టుక 

తెగ కొరికింది”. ఇట్లుకొరిక్తి కొరకిన జుట్టు “నీయది కాదు నీరాజు జుట్టు కొరికితి 

నన్నది'. ఈ పరాభవమువలన రాజుగారు పట్టుదలతో “ఏలూరి పట్టణమందండీ 

జలకంఠీశ్వరు వరముచేతను, భువియందు బుష్టెను భై రవుండు, సామాన్యుండు 

గాడు, పుష్టి జక్క రు[ద్రాక్షలతోటి, విభూతి రేఖతో (పకాశించి, పాలు 

తాగేటప్పుడు _భెరవుండు,పదివేల రూపాయలు బోస్కికొని తెచ్చి పోషించుచున్న' 

కుక్కను తెప్పించెను. ఆభిరవుడు రాజుగారికా వరాహము హిరణ్యాకెదుల 

సంహరించిన కేవల మాడివిష్ణువనియు తనచావు దానిచేతిలో మూడుననియు చెప్పి 
ససెన్యముగా బయలుదేరెను. రాజుగా రద్దానితో “శవమతమే నిలుపుమన్నడు, 

భూమియందు నాకీ రీ నిలుపుమన్నడు' వరాహము నెదుర్కొనుటకు భైరవుడు 

“స్థూలదేహము చంపినదండి, సూక్ష రూపముతో” బయలుదేరెను. రెండింటికి 



౩౭౬ తెలుగు జానపదగేయి సాహిత్యము 

ఘోరయుద్ధము జరిగెను. పగలంతయు విషమ్ణసమయమున పందికిని, రా క్రి 

రుుదభాగమున ,థిరవునకు బల మతిశయించిడిది. వరాహము ,థిరవుని కోరళ్లో 

నరికి వెచి “శివకేశవులకు భేదమెంచినా, రాజు యేడి చ(క్రవ_ర్తి యేడని,రాజుమీద 

వడనున్నది పంది”, ఆరాజుకు “రాతి పగలు చావు లేదట, కత్తి కఠారిల్లో 

చావు లేదట, గొప్ప తపస్సు చేసినవారు, శివభక్తులలో ధురంధరులు, క్రత్రికి 
లింగము కట్టినవాడు, కరకు లింగము కట్టినవాడు, ఆకాశంబున చావలేదు, 

భూమియందున చావు లేదు, రాత్రిపగళ్ళు చావు లేదు. హీరణ్యాక్షునికున్న 

వరములట్లు కార్త పీర్యునికిగూడ ఈ వరములుండుట వింత. వరాహము అసుర 

సంధ్య వేళ రాజును కోరతో చంపి కోటపెల్లగించి అంతఃపురము (పవేశించి 
మూడు దినములు కొలువుదీరెను. కార్తపీట్యిని తమ్ముడు సోమయ్య లింగము 

వరాహాముతో యుద్ధము చేసి యోడి (కిందపడెను. వరాహమూర్తి యాతని 

జంపక “నీకు విడ్యాబుద్ధి చెప్పినవాడు, శివకేశవులకు భేదము లెంచి, వీర 
శైవము ఎవరు చెప్పిరి నాకు ఆగురువును చూపించితివేని, (ప్రాణములక్రో 
నే విడుతునన్నది' అప్పుడా సోమన్నలింగము “రావయ్య అవతారమూర్తివి, 

లోకములోని పందివనుకొంటిని, నాకు విద్యాబుద్ధి ఇప్పినవాడు, లింగమతము 

టోధించినవాడు, లింగధారణము చేసినవాడు, కులగురువు కోటయ్యలింగము, 

అతని తమ్ముడు పిల్లన్నలింగము, నాలుగు బారల మనుజుడు చాడు, 

నన్నూ రెండ్లాయువు గలవాడు, నాలుగు పళ్యముల భోజనము, హఠము గల్లిన 
చోటునాను,చ(ట్రాతను నార తీసును, పూనసంబున శిపుని తలచును, వానియొక్క 

పేరు దలచికే, గుర్రాలు గుగ్గిబృ తినవు, ఏనుగులు మేత తినవు, పసిపిల్లలు 

పాలారగించరు, నీవంటి అవతారములాను, అనేకులను తెగటార్చినవాడు, వాని 

వధించి మళ్ళివస్పివా, ఏర శైవము విడుతునన్నడు, వీరవై ష్టవము పుచ్చుకొందు 

ననె” ను. సోమయ్యలింగమును వెంట నిడుకొని వరాహమూర్తి చంద్రగిరి 

పర్వతము దాటి శ్రైవాచార్యులున్న పిక్కిరివారిపాలెము చేరుకొనెను. మొదట 

పాపమ్మలింగము పందినెదురొ-ని పోరాడి విసిగిపోయెను, తరువాత చిన్న వాడు 

పిల్ల న్న లింగము పోరాడి మరణించెను. చివరకు పెద్దవాడు కోటయ్యలింగము 
హఠయోగమున శివుని ధ్యానించెను. శివుడు (ప్రత్యక్షమై వరాహమూ రని శరణు 
వేడకున్న మరణింతువని ఇప్పెను. కోటయ్యలింగము వీరా వేశముతో 
'దిత్తీసాయుధములు”1 ధరించి వరాహ మూరి,తో పోరాడెను.కొంతకాల మౌతనిదే 

ఇామాణనాణానాలళ ల ఆలా 

1. దాషతంశదాయుధా పృధ్వీ -భడ్డాయ త్తైవ దృశ్య తే 



మతనంబంథవ గేయములు 388 

పె చేయిగా నుండెను. కాని తరువాత కాళ్లు విరిగెను, శివుడు (పత్యతమై “దాని 
చేతిలో నీవు చెల్లవు, నీచేతిలొ అది చెల్లిపోవు' నని వాస్తవము చెప్పెను, 
కోటయ్య లింగము పందిపై నెక్కి పట్టినపట్టు విడువడయ్యెను. కంపలలో 

ముండ్లలో పొరలించి పంది యాతని (పేవులు చర్యాము డుల్లునట్లు చేసెను. 
అహోబల తటాకమున మూడు దినములు మునిగినను కోటయ్యలింగము జల 
సృ్పంభనముచే [పాణములు కాపాడుకొనెను. వరాహ మాతని శివభక్రికి మెచ్చి 
తన గడువు తీరినదనియు, తులసి దళములతో తన నామము తీసి హృదయమం 

దుంచుకొమ్మనియు నీవు కైలాసమునకు నేను వై కుంఠమునకు పోపదమనియు 
చెప్పెను. కోటయ్యలింగ మటులే చేయ “అంత్యకాల సమయమందున హారి 

మంత్రము వాని హృదయమందున, ఉప్పొంగుచువచ్చె నతనికి. దేవతలు 
(ప్రత్యక మైరి. వారొకరు కైలాసమునకు ఒకరు వై కుంఠమునకు పోయిరి*మీద 

వున్న కోటయ్యలింగము. పందిమీద తన శిరము బెట్టుకొని, (ప్రాణము విడిచెను 
కోటయ్యలింగము, భూమియందు జనులకు తెలియగను, శివకేశవులకు భేదము 
లేదని, పానవట్టమై నిలిచిపోయెనట, అప్పుడు చూడవచ్చిన దేవమానవులు, 
గుడికట్టి శిఖరంబు నిలిపిరి, ఒక్నవెపున వరాహరూపము, మధ్యమందున శివ 
స్వరూపం, భేదములేక తెలియుటకొరకై , యిప్పటి యీవేళరోజుకు, అహోబిల 
దివ్యస్థలమందు, పూజలు నమసా్కాారములును, ధూప దీప నై వేద్యంబులు, 

మరి జరుగుచున్నవి". 

ఏర శై వవీరవై ష్టవుల పరస్సరమతకలహాములను జూచిన జానపద కవి 
యెవరో కవి(బహ్మా తిక్క_నవలె తానును శివకేశవుల కభేదము కల్చింప నెంచి 

హరిహరనాథస్వరూపమును చిట్టచివర ఘట్టమున (పతిపాదించెను. 

శిస్తులు రచించిన వై ష్టవవాజ్రియమున చూర్చికలు వచనములు నున్నటులే 
జానపదవాజ్రియమున గూడ నవి కలవు. “(శ్రిమన్నారాయణా మ్ మూరి నే 
(శ్రీరంగముం జేరి పుణ్యాత్యులం గూడి కావేరీస్నానంబు చేసి మహాపాపముల 
న్విదలించి రంగమందిరద్వారంబు జేర నచ్చోట సప్తప్రాకారంబులం జూచి 
యనెడు “(క్రీరంగమావోత్య్య్యాంబును (కాకశీయ్యప్రతాపరుదద్రుని కాలమువా డె 
“ఓరుగంటి వృత్రాంతము” జప్పిన కృష్ణమాచార్యుల * సింహగిరినరహరి వచనము” 
లతో పాటు (శ్రీరంగనాథుని పైగల వచనములును ఒకే తాళపత (గంథమున 
నున్నవి. ఇవికూడ కృష్ణమాచార్య విరచితము లె యుండును.) '(శీపురుషో తమా 



3 క wn 
ఇ౭ల౮ా తెలుగు జానపద గయినాహిత్ర్యిష్పు 

శ్రీకూర్మం, లోలార్క_ం, వైకుంఠం, రంగనాథం, సరివరం, కనక గిర 

కనకాంబరగిరి, గోవర్ధనగిరి, అంజనగిరి, రామగిరి యని సాగిపోవు 'నూథి 

యెనిమిది దివ్యంన్థలయులు'ను, “దేవా మీదివ్యకేజస్సు సూర్యండెరుగు, వీ 

భుజబలంబు కోదండంబెరుగు, మీ మహిమ విక్వామి(తుండెరుంగు, మీ 

వందనంబు వసిష్టవాల్మీక్యాదు లెరుంగుదురు,మీ భక్తి దశరథుండెరుంగు” ననెడ్ష 
“(శ్రీ వేంత జేళంల్ మావోత్య్శ మును అట్టి వాని కుదాహరణములు ఇవి వచనము 

లైనను వైష్ణపులు కొంత దీర్హములు తీసి గేయములవలెనే పాడుకొందురు. శ్వ 

వచనములును, “భారత సావి(త్రియు జానపదుల రచనలు కాపు నిర్నిబంధములగు 

గేయము లగుటనుబట్టి జానపదవాజ్ఞయముల్ నికి వచ్చి చేంనవి. 

వైష్ణవ వాజ్మ యమునకు సంబింధించినట్టి యము(దితములగు గేయములు 

కీర నములు వచనములు నాకు తెలంగాణమున పెక్కు లభించినపి, సాగ 

రాం ధమునకన్న తెలంగాణమున .వెప్లవ మధికముగా నున్నట్లున్నది. మహబూభఖు 

నగరం, ఆదిలాబాదు, ఓరుగల్లు మండలములందు గొప్ప _పపన్నకటుందిము 

లిప్పటికిని కలవు. (గామాధికారులగు రెడ్లు వెలమలు నియోగులు (గోలుకొండ 
వ్యాపారులు) అధికముగా వైష్ణవులు. కనుకనే కొన్ని (ప్రదేశములందు స్మార్ర 

(బాహణులు లేని [గామము లున్నను వైష్ణవకుటుంబ మొక్కటియైనను లేని 

_గామములు లేవు. 

నేను సేకరించినవానిలో *“ఆళవందారు ఉయ్యాలపాటి “తిరునామము' 

“ శ్రీరంగస్తో (త్రము','రామానుజ (పభావము"వంటివి (ప్రశ సములు. పినిల్ చివరి 

మూడును చిన్నగేయములు కనుక “అళవందాథ ఉయోంలపొటి నొక్కదాని 

నిట నుదాహరింకును. ఈ పాట ఆర్నకొండయను (గ్రామమున (కరీంనగరం 

మండలము) శ్రీ బీ. మంగయ్యగార ద్వారమున సపకరంచితిని. పాడి 

వినిపించినది కేశమ్మయను రెడ్డివనిత. 

ఈ గేయమందు కథాభాగము తక్కవ. శకేవలవేదాంతభాగము మరియు 

నాచార్య (ప్రప త్తియే అధికముగా గలవు, 

(శ్రీమన్నారాయణుని ఉయ్యాలో చిత్త మందున నిలిపి ఉయ్యాలో 

సౌఖ్యంబు గనవలె క్ చక్కగా మనసుతో శ 

మూలాధారమందు మరి విష్యకేసనుండు 

తొలుత పూజలు చేని త తోరంవు గణపతి స 
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ఆరువందల పూజ ఉయ్యాలో అట చతుర్ణళములు ఉయ్యాలో 

కంకుమవర్షంబు 9 2 కూర్మితో నుండును కా 

మొదటిచ[కము దాటి ౨9 సా్వ్వాధిష్టానముండు న 

ఆనందమయుడై న ౨౨ ఆ(బహ్య యధిపతి కా 

ఉత్చతి కారకుడు 3౨ ఊపాంచి వనరయ్యు ౨౨ 
—0 

అట ఆరుదళ ములు పక నాలు వలపూజ ఫ్రీ 

స్వేత వర్లంబును sp చెలి జ్ఞానశ కుండ హ్ 

మరి దాని దాటితే 9౨ మణిపూరకంబుండు ౨5౨ 

సదియు దళంబులు 33 పరమాత్కు డధిపతి 3 

శ్యామల వర్ల్గంబు 39 సరివేణునాదంబు స్టే 

నాల్గు వేలా జపము న అతడె రక్షణకర్త న 

అదియు దాటిపో తె ఫ్ అనాహతచ కంబు 93 

ద్వాదశి దళములు 99 థధవళకుంభపుకాంతె స 

శొంఖనాదము గలదు 

నాల్గు వేలా జిపవు 

వరుస నది దాటితె 

షోడశదళములు 

కంఠిస్రానంబందు 

మేఘనాదంబును 

అదియు దాటిబోకె 

(భూమధ్యమందున 

ఇచ్చళ క్రియు గలదు 

పొన్నది తయమూ రి 

(పణవనాదము (మోగే 

మూలమం(తంబయ్యి 

నాల్గు చేల జపము 

పరగనది దాటితె 

సహ్మసార చ(కంబు 

యంకార నాదంబు 

(క్రియళకి తో మూడు 

అజపయోగముచేత 

భపిష్యదాచార్యులు 

ద్వయమం(త్రరత్నావ... 
చరమల్లోకార్థము 

శోంకొరుం డథిపతె 

నలరు అయకర 

విశుద్ధచ్న కంబు 

కొోఠగొప్పు అధిపతి 

కడు భూ మవర్హంబు 
౬౯a 

నాల్లు వేలా జపము 

అజ్జేయ మున్నాది 

భఘూరిమణుల కాంతి 

ఇల రండుదళపుంలు 

'ఎన్నిధి _తిబాటముల 

పరగ నష్టాక్షరి 

మునులకు నెల్లను 

నయముతో జేసియు 

సాలధాగము గలదు 

చి(ఆవర్లమునుండు 

జపములు 'వెయ్యాయె 

(కియళకు లాయెను 

అన్ని చూడగవలె 

థాష్యకార్లధిపలి 
ag] 

దర్శనం బాయెను 

సర్వసారాంశము 

౨౨ 

3౨ 

55 

53 

5౨ 

33 

CE 

విస్ 



30౮౦ 

కాయపురిని దెలిసి 

సంనారదుఃఖందిు 

మంటిబొమ్మలవంటి 

మమకార మణచియు 

మనను జయించియు 

చిల్లులు టోయితె 
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ఈనిష్టతో సాటి 
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ధర నుస్తులావురీ 
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పరవస్తు శ్రీనివాస 

పట్టుమని బోధించే 
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కిర్ 
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మతనంబంధ గేయమి.లు 
౩రాగ 

వన్నట్టి వాంకిని ఉయాగ్రలో కన్నట్టివారికిసి ఉయా్యలో 
చదివినవారికి 59 సకలార్దములు నబ్బు 59 

యోగ(ప్రవత్తుల ౨౨ యోగ శ్రతకలవారు 5౨ 

అనుభ వజ్జాలె తే 99 అంత్యకాలంబున oa 

లకీ శు డిచ్చును 99 మోక్షసాయుజ్యంబు 39 

ఈ గేయమును రచించినది నుస్తులాపుర[గామవాసియగు తిరునహరి 

తిరువెంగళదాసని తెలియుచున్నది. ఈతనికి గురువు పరవస్తు (శ్రీనివాసాచార్యులు. 

మస దేశమున మతమున కెంత స్థానమున్నదో (ప్రజాజీవితమ ఆయా 

మతముల (ప్రభావమున నెట్లు పరణతినందినదో వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. 

పండితులు శిష్షలైనవారియందువలెనే పామరులు (గ్రామీణు,లెనవారియందును 

మతమునకు గల యధికారమును, దానికి వారి సాహిత్యమున గల స్థానమును 
ఇంతవరకు విమర్శించిన మతసంబంధగేయములు చాటునని తెలుపుచు సీ 

(పనక్రి నింతటితో విరమించుచున్నాను, 



పారమార్థిక గయములు 

భక్తి కర్మజ్ఞానమార్గములు మూడును మోత్షసాధనములని భారతీయుల 

నమ్మకము. ఈమూడింటికి నాయా మతములవారు విపుల వ్యాఖ్యానము లొసంగిరి. 

ఒకరు భక్తి మార్గమునశకే (పాధాన్య మిచ్చిన మరియొకరు కర్మమార్గమునకు 

ప్రాధాన్య మిచ్చిరి. ఇటులే ఇంకొకరు జ్ఞానమార్లమునకును (ప్రాముఖ్య 

మొసంగిరి. ఒకే మార్గమందు గాఢాభిమానముగలవారు కొంద రితరమార్గముల 

నంగీకరింపకపోవుటయేగాక వానిని దూషించిరి కూడ.కొందరు విజ్ఞాలీ మూడును 

పరస్పరభిన్నములే కాక పరస్పర విరుద్దములనిన మరికొంద రీమూటిని సమన్వయ 

పరచి పరస్పరోపకారకము లనిరి. కుమారిలభట్టు వంటి కర్కరుడు సాంఖ్య 

యోగమును న్నాస్పికము (వేదవిరుద్దము)గా భావించిన! [(ప్రాచీనుడగు 
శంకరుడును, అర్వాచీనుడగు రామకృష్ణుడును ఆదై పత వేదాంత (జ్ఞాన) 

మార్గావలంబులై నను భ క్రిసంకలితులై మూర్తి పూజలు చేసినవారే, 

“స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తి రిత్యభిధీయ తే 
సా్వ్వాత్మతత్వానుసంధథానం భక్తిరిత్యవరే జగుః 2 “అని శంకరుడు 

ఆత క్రపదార్థయాధార్థ్యవిచారతత్వమును భక్తితో మేళవించెను. భగవంతుని 

యపారకృపావిశేషములు, లీలలు, మాహాత్మ్యములు మహో ద్యేగముతో 

కొనియాడెను నూక్కములకు దిగి తర్కములు సెంచుకొన్నచో నాయా 

విభేదములు పండికులకు గానుపించునేమో కాని స్టూలదృష్టికి వానియందంత 
భేదము లేదు జానపదులందీ విషయమున కించిన్మాతము భిన్నాభి(పాయమును 

లేదు. అనగా “కృష్ణా రాంరాం గోవింద హరిహరి యని ఏకతార మీటుచు, 

పాడుకొనెడు భక్తుడే *గూట చిలుకేదిరా చిన్నన్నా గూడు చినబోయెరాయని 
rs a rr న బ్య స్య 

1. తంత వార్రికము. 

2. వివేకచూడామణి. 



పవాకమారిక గేయములు ౩౮౩ 

తత్వమును పొడుకొనుచు, తెల్లవా రగనే ఏ ఎ [వతమునకో ఏకర్మకో కావలసిన 

నంభారిములను సిద్రము చేయ టలొ నిమగ్నుడగును ఇంతకు చెప్పవలసిన 

డేమన జానపదులం దీమూడు మోక్షమార్గములును ఆదరణ గాంచినపి. కనుక 
కిమూడు సొధనముల (ప్రభావ జానపద గేయములం  దెంతకలదో 

కొ_క్క-టేగా విమర్శంతము. 

భక్తి గేయములు 

కర్రి భక్తి జ్ఞాన మార్గములందు భ క్రి మార్గము సుళభసాధ్యము. తక్కిన 

రెంతుమార్గములకున్న నిధిని షేధపు కట్టుదిట్రము లీమూర్లమునకు లేవు. కనుకనే 

వీరశై వపీరివైష్టవాది భక్తి మతములు (పజాబాహుళ్యమున నధిక వ్యాప్తి 

గాంచినివి. [బహ్మజిజ్ఞాసకు సాధనచ ళష్టయము( వివేకము, వైరాగ్యము, శమాది 
షట్కసంపత్తి ముముక్షుత ) అవసరమని శంకరులును, సమ్యగవేదాధ్యయన 
మావశ్యకముని జై మిన్యాదులును, ఆవేదాధ్యయనమునకు (బ్రహ్మక్ష(తియ 
వె శడొరులవారే యర్హ్యులని 'వేదాంతులును మీమాంనకులును తీరుతీరుల 

కట్టుదిట్టిము లేర్పరిచిఓ. భక్సి మార్గమున కిట్టి యాటంకములు లేవు. భక్తి మార్గ 

అంగ చదువుసంధ్యలు రౌని, ఆభిజాత్యము కాని తు సరకు 

లేదు. భగవదను[గ్రహమున విశ్వాసమును తదను[గ్రహమున మోక్ష[పాప్పి 

కలుగునను నిశృ్భయముండిన చాలును. 

లో అపిచేత్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ 

సాధురేవ స మంతవ్యః సమ్యగ ్య్యవసితో హి స్య 

వావ్. 

భో భూంహి పారవ వ్మాశిత్యు, 6ఎ౬పి స్యుః పావయోనయః 
భి 

ప్రియో వైళ్యాసథా శూదా దా సేఒపి యాంతి పరాం గతిమ్. 

అని భగవద్గీత (9-80.82)లో (శ్రీకృష్ణ భగవానుడును, 

కిరాత హూణాం(ధ పుళింద పుల్కసా 

ఆభీర కంకా యవనాః కషాదయః 

యే౬న్యే చ పాపా యదుపాళశయా శయా;ః 

జద్ధ్యంతి తనై్మ్మ (పభవిష్ణఎ నమః అని భాగవతము (2-4-18) లో 
శ్రీ శుకుడును, 



ఆలాళ తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యమ 

నరత ౩౦ చేవత్యం నగవనమృగత ఏ౦ మళకరా 

పళుత ౧౦ కీటత ౧౦ భవతు విహగతా ౧దిజననమ్ 
3), 

సదా త్వర్పాదాబ్దస్నరణ పరమానందంహక్ 

విహారాసక్తం చేత్ హృదయమిహ కిం తేన వపుషా. 

అని శివానందలహరిలో శంకరుడును భక్తికి అర్హులగు వారిని గూర్చీ చెప్పి 
యున్నారు కనుకనే యిట్టి సులభసాధ్యమగు మార్గము నవలంబించి జానపదు 
అనేకులు తరించిరి. భక్తికి పూజ్య పూజక భావము వీజము. పూజ్యమూ ర్తి నాయా 

మతములవారు తమకు తోచినటుల నిర్హయించుకొనిరి కొందరు శివశేశవాది 
సాకారసగుణ(బిహ్మమును, కొందరు తద్బ 9హ్మ[పతీకమును, కొందరా సగుణ 

(బహ్మ యవతారమూర్తులను, కొందరు జీవత్వమును, కొందరు సమస్త 

విశ్వాకారమును, మరికొందరు కేవలమాత్మను పూజ్యపదార్థముగా నారాధించి 
భక్తి చేతురు. ఇట్టి భక్తి పదునొకండు రూపములు. 

“గుణమాహాత్యా్యసక్సి, రూపాస క్రి, పూజాస 

సకస కి.వాత్సల్యాసకి, కాంతాస క్తి, ఆర్య 

పవమవిరహాన కి, రూపా ఏకథా అపి ఏకాదళథా భవతి” 

భక్తులు తమతమ మనోభావముల కనుకూలముగా నయ్యెతీరుల భగవంత 
నారాధించి సంస్కృతమునను దేశభాషలందును వేనవేలు గేయములు రచించిరి. 

భక్కిసారస్వతము దక్షిణమున ఆళ్వారులచేతను, మతాచార్యుల చేతను, 
నాయన్మారులచేతను పెంపొందినది. అటులనే ఉత, రభారతమున రామానందుడు, 

రవిదాసు, నరసింహమెహాతా, కబీరు, మీరాబాయి, తులసీదాసు, వల్ల భాచార్యులు 
నానకు, మున్నగు వారును; మహారాష్ట్రి(ప్రాంతమున నామదేవు, తుకారాం, 
పమర్థరామదాసు మున్నగువారును; వంగదేశమున చైతన్యుడు, విద్యావతి, 

చండీదాసు, గోవిందదాసు, రామపసాదు, మున్నగువారును భ క్రి సారస్వతము 
నితోధికముగా రచించిరి అం|(ధ్రదేశమున శై వవై ష్టవభ క్కి గేయములు కీర్తనలు 
లక్షలకొలది రచింపబడినవి. పూర్వ శైవుల తుమ్మెదపదము లిక్సిటికి 

నిల్చియుండుట మన భాగ్యవిశేషము, తాళ్ళపాక వారి సంకీర్తనలకు లెక్కయే 

లేదుకదా ! క్షేత్రయ్య నాల్లువేలు సుమారుగా పదములు రచించెనట. త్యాగరాయ 
లెన్నికీ_ర్హనలు రచించిరోకాని మిగిలినవి మాత్రము వందలలెక్క.లో నున్నవి. 
కాని ఈ భక్తుల రచనములందు [వేళ్ళపై లెక్కింపదగు కొలది గేయములే 

1, నారద భక్తి స్యూతములు, నూ, 82. 



న్న ఇ ములు పారమార్థిక గేయ కరా౫ 

శానపదుల కందినవి. తక్కినవి సంగీఠజ్ఞుల సొమ్మెపోయినవి. ఈవిషయము 

గూర్చి శ్రీపొదవా రిటులభి పాయపడిరి. “సాహిత్యమునుంచి సంగీతములోనికి 

తస్పుకున్న కే(త్రయ పదములూ, దాసు (శ్రీరాములు కీర్తనలూ సంగితరచనలే 

కాని దేశిసారస్వతము (జానపదవాజ్యుయము) లోకి రావేమోనంటాను. వాటి 

(పచారము వాటిలోని సంగీతమువల్ల నే కాని సాహిత్యమువల్ల కాదు. అధ్యాత్మ 

రామాయణకీర్వనలు మట్టుకు కథా(పాధాన్యము కూడ లెక్క పెట్టి సాహిత్యము 

మీద మొగ్గుంచి రచించినవి' 1 

జానపదులం దధికాదరణము పొందిన గేయక ర్రలలో న(గగణ్యుడు 

భ[ద్రాచల రామదాసు (కంచెర్ల గోపన్న). తూము నృసింహడాసు, పరాంకుశదాసు, 

నట్టల (ప్రకొశదాసువంటి భ_కుల గేయములుకూడ బహుళపచారము గాంచినవి. 

“దండము తిరుపతికొండ - యిది - దండము సిరిగలకొండాి “పరాకు సేయుట 

పాడిగాదురా - సరమపురుష వరది యని పాడుచు ఊరూరు తిరిగాడు హరి 

దాసుల కన్నము బెట్టించినవాడు తాటంకము వెంకటదాసు. ఇప్పుడిప్పుడు తగ్గి 

పోపుచున్నను ఈ శతాబ్దము _పథమార్ధమువరకును తెలుగుదేశ మంతటను 

(గామగామమున భజనమందిరములో భక్త కూటములో యుండెడివి. స్థానిక 

భక్తులు రచించిన గేయములుగాని సంచారకపుస్సక వి(కేత లమ్ముకొనెడు 

చిట్టిపొట్టి పుస్తకములందలి కీ ర్తనలుగాని, రా(త్రి తొమ్మిది యగుటతోడనే 

చిరుతలో, చిటితాళములో, కాళ్ళగజ్జెలో, కోలలో లేదా తంబురయో ఎదేనొక 

యుపకరణ మాధారముగా ఊరంతయు గింగురుమని (మోగిపోయెడివి. పసుల 

కాపరులు పనిపాటలవారు ముసలివారా కీర్తనలు గేయములు విని వల్లించెడు వారు. 

ఇట్టీ పాటల పుస్తకము లసంఖ్యాకముగా నవ్చైనది. రఘుపతిదాసు గురుపూజ 

కీర్తనలు, కరిమేల హనుమయ్య రామనామము, చెంచురామకవి రామనామ 

మాహాత్మ్యము (ఎన్. వి. గోపాలకంపెనీ వారి) భగవన్నామ సంకీర్తనలు, 

రామానుజదాసు (ప్రసన్నరాఘవ  దివ్యనామమ్ము ముదిగొండశంకరదాసు 

శివనామసంకీ ర్తనలు, భోజదాసు హరిభజనకీ_ర్తనలు కొల్లామల్లయ్య రామ 

భజనామృత కీర్తనలు, కొంతం కొండలరావు భజనకీ ర్తనలు, అల్లూరి 

వెంకటా[దిసాముల హరీనామనంకీ ర్హనలు, నిట్టల (ప్రకాశదాసు కీర్తనలు 

1. కిన్నెర, డినెంబరు 1058 
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కరా తెలుగు డానపద గేయసాహీశ్యన్ష 

(వకాళదాసు కీ _రృనలు, రఘునాథాచార్యుల చెన్నకేశవ భజనకీ ర్రనలు, 

నరసింహదాసు సీతారామ భకక్తికీర్తనలు, గుండదాసు విఠలేశ్వర భజనకీ ర్రనలు, 

మునుస్వామి పండ 0నామావళికీ ర్తసలు,ఆరిశేషళర్ము హరిహరనామ సంకీర్రనల, 

నరసింహాచార్యుల తిరునామములు, నారాయణదాసు పాండురంగ బృందావన 

సంక్షీర్తనలు,నిక్యానందస్వామి భజన కీర్తనలు, నాగదాసు భ క్రి సారసం[ గహ 

కీ ర్రనేలు రాపాక రామకని (కాశీనాథక వులు-పర్కాల) భజనమాల, ఇం|ద్రగంటి 

సూర్యకాంతము (గోకవరము) కాలేషామస్తాన్ దేవుని కీర్తనలు, చందనసాంబ 
శివరావు కుసుమహరనాథ కీర్తనలు, సు హరు 20 రచయితల క్రీర్తనలున్న 
భగవన్నామసంకీర్తనలు (కో. లక్షణ మొదలియారు (ప్రచురించినది 1982), 

(శ్రీశై ల్యభమరాంవికాష్టకము. నూతనభజన కోలాటకీ_ర్శనలు, రాకమణెర్గ 

వెంకటదాసు కీర్తనలు, దివిలె నరసింహరాజు భజనకీర్తనలవంటి వెన్నియో 
అ చె నవి కలవు. (ప్రత్యేక భ క్పిగీతములు గ కాక ఇతరములగు పాటల 

ప్పస్తకములందు న్త్రీలపాటలు(కాళహస్తి తన్మూరాపు అండ్ సన్బువారి పచురణ) 

ఫ్రీలపాటలసంచిక (బళ్ల వెంకన్న అండ్ సన్ఫువారి ప్రచురణ; మరిరెండు 

ఫ్రీ లపాటల సంపుటములందును, శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు సేకరించిన 

మంగళహారతులు (ప్రథమద్వితీయభాగములందును, “సేలయేరు? జానపదగేయ 

సంకలనమందును అభఛై న పాటలు కొన్ని కలవు. అచ్చుకానివి లక&ో పలక్షల 

మౌభిక(ప్రచారమున (ప్రాణములు నిలుపుకొని యున్నవి. అచ్చుకానట్టి తెలంగాణా 

జానపదగేయముల కొన్నింటిని నేను సేకరించితిని. ఇన్ని పుస్త్పతములగూర్ని 
కాని ఇందరు రచయితలగురించి కాని (జాయబూనుట (ప్రకృతము తరముగాని 

పని కనుక కొన్ని (ప్రసిద్ధములగు (క్షీర్తనముల) గేయములనే విచారంతము, 
భ క్రిగేయములందు సంకీ ర్తనములు, పదములు దరువులతో పొటు మేలుకొలుపులు, 

లాలి పాటలు, జోలపాటలు, మంగళహారతులును చేరును. 

ఆం(ధ్రదేశమున పోతరాజు గోపరాజు, త్యాగరాజు మహాభక్తులు, 

పోతన్న భక్తి భాగవతకల్పతరువుగా నవతరించినది. త్యాగరాయలవారి భక్తీ 

నాదసుధారసమై దక్షిణభారతీయసం గీతము నమరము చేసినది. దీనిలో సంగీతము 

పాలు హెచ్చు. ఇరువురి మధ్యనున్న గోసన్నగారు సంగీతసాహిత్యములను 

సమముగా మేళవించి భక్తిసారస్వతసస్య ముల దేశము నలుమూలల వెదజల్లీరి, 

శ్రీరామచం(దున కాం(ధత్వము కల్పించినది గోపరాజు. రాముడు, లక్ష్మణుడు, 



పారమార్థిక గేయములు తిరా౭ి 

సీకమ్మ మనలోనివారై పోయిరి. అనగా జానపద సాహిత్యలగ్షణములం 
కొక్రడగు సాధారణీకరణము గోపన్నగార క్రీర్తనలం దధికముగా గాననగును, 
రాముడు సీత వంటి యవాౌరమూర్తులను సజీవులనుగా, మనలోనినారివిగా 

గోపన్న చేసెను. కనుకనే మాతని గేయము లందరి గేయములకన్న నధిక 
వ్యాప్తి గాంచినవి, తరుగాత భ_క్షకవులెందరో రామదాసుగారి కీర్హనల 

కనుకరణములుగా తామును రచించిరి. రామదాసుగారి యడుగుజాడల వగడచిన 

తూము నృసింహదాసు రామదాసుచచ్నతమునకు (ప్రచారము గల్సిలచెను, 

“భద్రాచల మాహాత్మ్యము'న రామదాసు మరియు నరసింహదాసుల కవిత్యములా 

పాలుపంచదారలై. పోయినవి. సింగగదాసుకూడ నృసింహాదాను కోవలోనివాడే, 

వీరు సమకాలీనులగు భక్తులు. గోపన్న కానాషా కాలమువిడని కొందరు 

నిరయించిరి. మరికొంద రిది పుక్కి-టిపురాణ మనిరి. ఈసుల్తాను (కీ, *. 
18581687 (ప్రాంతమున గోలకొండ రాజ్యమును పరపాలించెను. గోవన్న 

తన మేనమామలగు అక్క-న్నమాదన్నగారల (ప్రాపకమున రాజకీయోద్యోగి 
యయ్యెను. భ(ద్రాచల్నపాంతములకు తహసీలుదారుడ్డై పభుత్వ ద్రవ్యమును 
వెచ్చించి శ్రీరామాలయము మున్నగునవి నిర్మించి యా నేరమునకు +] 

వత్సరములు కారాగారమునం దుండెననియు, తుదకు రామలళక్ష్రణులు వచ్చి 

నవాబునకు పైకము చెల్లించి గోపన్నను విడిపించిరనియు చెప్పుకొలదురు, 
గోపరాజు రామభ_క్తి యపారము, కనుకనే యాతడు రామదాసని పీరు గాంచెను, 

దాశరధీళతకము రామదాసుగారి పద్యకవిత్వమునకు చక్కని యుదాహరణము. 

రామదాసు మూలముగా తానాషాకు కూడ |శ్రీరామదర్శన మయ్యెను. *భ(ద్రాచల 

మాహాత్మ్యము” “రామదాసు చరిత్రము" మున్నగు (గంథములందు గోపన్న 
(రామదాసు) జీవిత చరి(త్రమంతయు విపులముగా వర్రింపబడినది. హరిదానుల 
చేతను, దాసరులచేతను, భ_క్తులచేతను రామదాసు పేరుతో బహుళ (ప్రచారము 
గావింపబడిన కొన్నికీ_ర్రనలను స్థాలీపులాక స్యాయమున విచారీంతము. 

కబీరుదాసు రామదాసుగారికి తారికమం(త్ర ముపదేశించిరట. అపుడే 
యాభక్కుడు మహాసంతో షముతో నుప్బొంగిపోయి 

'తారకమం(తము కోరిన దొరికెను ధన్యుడ నైతిని ఓరన్నా 
మీరిన కాలుని దూతలపాలిటి మృళ్యుపషయని నమ్మిక యున్నా యహ 

కీర్యనమును పాడుకొనెను. ఈకీ రనమున రామదాసు “అన్నిటి కిది కడసారీ 



కతా తెలుగు జానవద గేయసాహిత్యవ్వు 

జన్మము సత్యం బిక పుట్టుట సున్ని యనుటచే భక్తియే మోక్షసాధనముగా 

నాతడు భావించెనని మనము నిశ్సయింపవచ్చును, (పేమరూపమైన భక్రి,ము కి 

రూపమగు (బహ్మానంద మేయని “అమృతస్వరూపా చి! యను సూ|శ్రము 

వెల్లడించుచునే యున్నది. గోపన్న (శ్రీరామచం(ద్రుని కాలమున పుట్టక పోయికిన 

గదా యని పరితపించిన గేయమత్యద్భుతము. “ఆశ పుప్టైనే (శ్రీరాములకో 
హాహా నే పుట్టనైతిని రఘురాముఆతో అయ్యో నే పుట్టనైతి, ఈ కీర్త నమన 

తాళపాధాన్యము హెచ్చి సంకీర్తనము దరు వై మద్దెలను గుబిగుబి మోదినన 
కొన్ని చక్కని భావములున్నవి. “జనకుడు హర్కి జానకిని పెండ్లి "సేయగా 
వారిద్దరికి శేష (సేస) బియ్యము నే దెత్తునూ, అమ్మకు హరికి ఆకులు మడచి 
యిత్తును.... కెకేయిని నే కాదందునుగద, రాముల కయినా రాజ్యమిత్తు గద, 

(పభువె యేలగ పను లొనర్తుగద, అడవికి పోగా నంటి పోదుగద, .... హకి 
దుఃఖింవగా అమ్మజాడ నే దెత్తును. సర్వజ్ఞమూంర్తీ చాలు నీ విరహమందుసు, 

విశ్వములో నందరు విననష్టై ఊరకుండిరి, సురవరు లందరు ముఖము 
చూచుచుండిరి, అయ్యో యిది యేమని, ఆఎవ్యోో దుల కోవీయింతునుగోదో అమ్మక 

మారుగ అగ్నిలో జొత్తును,,బహ్మాదులు హరి (ప్ర స్తుతింపగా,తల్లి మారుతికి దండ 

వెయ్యగా, నా తల్లి యప్పుడు నాకు వేయునుగద, కష్టపడితినని కరుణించును గరి 
యని భావించిన "గోపన్న భక్తి జ్ఞానమువలెనే అవస్థా, కాల, స్థితి భేదములు 

లేనిది. జ్ఞానమార్గమున నీయభేదస్థితి గహనమైనది, గోపన్న యింతటి గహన 
విషయమును భక్తి మార్గమున సాధారణీకరణ మొనర్చెను. 

“శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం, సిద్దము యమునికి వెరువాం 

వెరువాం'అను కీర్తనము ఆబాలగోపాలము నోటి కెక్కి-నది. దీనిలో "శ్రవణం, 
కీర్తనం విష్ణోః, సారణం పాదసేవనం - అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్య 
మాత్మని వేదనమ్”2 అని (వహ్లాదుడు చెప్పిన వివిధభజనము లున్నవి. 

కోదండరామ కోదండరామ _ కోదండరామ కోదండరామ 

సీదండ నోకు నీవెందు బోకు _ వాదేల నీకు పద్దు పరాకు 

ఏ బుద్ధి వీడు ఎరుగనివాడు = పాపడు వీడు బడలియున్నాడు 

పాపను లేపి పజలను గలి - ఆపద బాపి అటు (పీతి జూపి 

1. నారద భకి నూ[త్రములు. నూ. కి 
2, భాగవతము, స ప్పమస్కంధము, 



ఇ అ న్. లం క్ష 

పారమూ రిక గేయము క్రెరాకా 

నమ్మిన మాచిన్నవాడెందు నున్న - మమ్ములగన్న మాయన్నవన్నయుని 

వేడుకొని చనిపోయిన కుమారుని (బతికించుకొన్నప్పటి గేయము కూడ మిక్కిలి 
వ్యాప్తి గాంచినది, (ప్రభుత్వధనము వ్యయమొనర్చిన నాపద సంభవించునని 

యుతరులన, గోపన్న ధైర్యముతో, 

'తకుు_వేమి మనకు రాముం డొక్కరుండువరకు, 

(పక్కతోడుగా భగవంతుడు మును చకధారియై చెంతనె యుండగి స్త్ర 

పాడుకొనెను. ఇది “యత్ (ప్రాప్య న కించిద్వాంఛతి న ద్వేష్టి న రమతే 
నోత్సాహీ భవతి" 1 అను సూతమునకు వ్యాఖ్యానము. కటుఅనే 

6ఏత్రీరుగ నను దయచూచెదవో యినవంశోతమ రామా 

నాతరమా భవసాగర మీదను నళినద శేశ్ష మా నాత భ్ శెక్షణ రా యను కీ ర్రనమును 

“గరుడగమన రారా నను నీ కరుణ నేలుకోరా - 

సరమపురుష యేవెరవు లేక నీ మరుగు జొచ్చితి నరమర చేయకు _ 

పాలకడలి శయనా దళరథ బాల జలజనయనా=పాలముంచు నను నీటముంచు 

సీ పాలబడితి నిక జాలము నేయకిఅను కీ ర్రనమును ఏమిరా రామా 

నావల్ల నేరమేమిరా రామ'యను కీర్తనమును, “ఇన్ని గల్లి మీరూరకున్న 

నేనెవరివాడ నౌదు-కన్నతం|(డ్రివలె రక్షించుటకును కరుణ యేల రాదు.పక్షపాత 

మెడలించిన చేతిలో పరుసవేది లేదా ఈతణమున దయగలిగిన సంచిత 

ధనమున్నది కాదా, కనుగొని నిర్హేతుకకృస జూచిన కల్పతరువు లేదా” యను 

క్రీ ర్రనమును, 

“శ్రీరామ నీనామా మేమి రుచిరా  ఓరామ నీనామ మెంత రుచిరా 

“చరణములే నమ్మితి నీ దివ్యచరణములే నమ్మితి-వారధి కట్టిన వర 

భద్రాచల వరదా వరదా వరదానీ దివ్యచరణములే నమ్మితి అ 

“సీతారామసా్యమి నే జేసిన నేరము లేమి - 

సలుకే బంగారమాయెనా కోదండ పాణియనుకీ రృనములునుయావదాం[ధమున 

మారు(మోగుచు గోపన్న భక్తిసవంతిని తెలుగునేల _నాల్లుచెరగుల 

(ప్రవహింప జేయుచున్న ఏ. 



సే తెలుగు జానపద గేయసా హళ్యవ్వ 

“యద్ (జ్ జ్ఞాత్వా మత్తో భవతి _స్పటబ్యే భవతి, మ భవతి | 

తుమటచే భగవద్భక్తుడు పిచ్చివానిపలె ఒకవరి నప్వును, ఒకపరి యేడ్చును, 

ఒకపరి నృత్య మొనర్చును, ఒకపరి కుపిధుడగును, ఒకపరి నిందించును, 

ఒకసరి సో(త్రమొనర్చును. ఈ భ'వమునే 

శో. ఏవం వృతస్స్వ(పియనా మ. శాతానురాగో దృతచి త్ర ఉచ్చైః 

స్ట హసత్యసా రోదికి రౌొతి గాయ, త్యున్యాదపన్న్పృత్యతి లోకబాహ్య! 

యను శ్లోకము చాటుచున్నది. ఈలక్షణము లన్నియు రామదాసులో కాననగును, 

చెరలో పలుబాధలు పడుచున్న రామదాసున కెంత వేడుకొన్నను రామచంద్రుడు 

దర్శనమీయడయ్యెను. అప్పుడాతడు 

బ్బ క్ష్వైకుకులతిలక ఇకనైన పలుళు రామచంటదింనన్న్ని కక్షింపి 

తున్నాను రకర లవరయ్య 6 మణం(దాి యని పాడిన కీర్తనలో (శ్రీరామ 

ఈత[ద్రువి చక్కగా నుపొలంభించెను, 

చుట్టు [పొకారములు సొంపుతో చేయిని రామచం(డా 

వ. పె పదిల వరహాలు ,, 

నీతమ్యకు చేయి ని న పెతికొవము ౨; 

ఆఫతశ మునకు పట్టి పదివేల వరహాలు i 

కలికి తురాయి నీకు పొలుపుగ చేయి స్టీ ౨) 

సివు కులుకుచు తిరీగేవు ఎవం జ్బు సొమ్ము 9౨ 

మీ తండి దశరథమహారాజు పెట్టినా షస 

లేక మీదామ జనకమహారాజు పంపెనా == ఇటుల భగవండు నుపాలంఖించి 

“ఆబ్బ తి తిట్టితినని ఆయాసపడటోకు రామచం[దా 

ఆ దిబ్బల "కోర్వక అబ్బ తిట్టితినయ్యి రామచం(దాియని "వేడుకొనెను. ఇటీవ 

“నిమ్న జోనిచ్చెదనా సీతారామ నిన్ను బోనిచ్చెదనాి 

“విడియ మేలవిక మోక్షమిచ్చి సీ వడుగు దాటిపోరా 

తడవాయెను నే నోర్వలేను దొరతనము దాచుకోరాి 

“ఆడుగు దాటి కదలనియ్యను నా కభయ మివ్వకి కదలనియ్యనూోి 

“రామా నీ చేతేమిగాదుగా, సీతాభామకైన చెప్పరాదుగా, 

సామామ్యలూ నన్ను సకలబాధలు పెట్ట మొరాలకించియు మోమైన జూపవు॥రాః 

1. నారద భక్తి సూత్రములు. సూ, 6 

ఏ. భాగవతము 11-2-40 



జ జ 7 వ్ర భం 

పారదూరిర గేయములు 
ది 

శరచాపశకు లు దప్పెనొ సీ శౌర్యము జలధిలో జొచ్చెనా రా॥ 

శంశచ్నకౌ ల్పట్టినందుకూ, డాసజనుల రకింపవదెందుకూ 

సనంకజాడ భక్త వరిపాలనము లేని, పొంకాముళేగాని చింకాము రెదయ్య 1రా॥ఐను 

కీర్త రనములు. సీతారామచం!(ద్రుల పై పె రానుదాసునకున్న Fas వారితో గల 

చనువు ఇంతంతకాదు. రామచం[దుని వేడుకొని విసిగి యాసరమభక్షుడు 

సీతమ్మ తల్లి నాశ్రయించెను. తం(డ్రీకన్న తల్లి హృదయము మెత్తన కదా, 

అందును సీతమ్మ హృదయము నవనీతము, తల్లీతో తండ్రిగారికి *సఫారసు 

శేయించుకొ ననెంచి రామదాసు 

రామచం[దులు నాపె చఅము చేసినారు సీతమ్మ చెప్పపమ్మియనియు 

పుమిని చె “నను బోవుమని చెప్పవే సీతమ్మ నను (దోవుమని 

నను (టోవుమని చెప్పు నారీశరోమణి, జనకుని కూతుర జనని శానకమ్మి యని 

వేడుకొ నెను.ఈకీ రృ నలో మృదుమధురములగు భావములున్నవపి. రామచంద్రునికి 

“సిఫారసు” చేయుటకై తగినవేళ భక్తుడిట్లు నూచించుచున్నాడు. 

పక్కను చేరుక_చెక్కిలి నొక్క్కాచుంచక్కాగి బుమ కేళించొ కి యిండెడు వేళ॥నను॥ 

లోకాంతరంగుండు= (శ్రీకౌంత నినుగూడి.ఏకాంతమున సకశయ్య్య నుం డెడు చేళ॥నను! 

అ దిజవినుతుడు-భ్య దగిరీశుడు=ని్నిద్ర మేళ్కొను వపళఎనెలతరో బోంంచి గన ను॥ 

నిజముగనే రామదాసుగా రెత్తిన యెత్తు ఫలించినది. సీతమ్మ రామ 
చం(ద్రునికి “సిఫారసు చేయనే చేసినన. రామలక్ష్మణులు భటులుగా వచ్చి 
పైకము చెల్లించి రామదాసుశు విడీపించిరిట. ౨:తరుణవ. న తానీషాకును రామ 

లక్ష్ముణులకును జరిగిన సంవాదము కూడ జానపదుల నోటిశెక్కినది. 

“ఏదేశమున నుండువారు మీదు ఎందుండి ఇట వచ్చినా'రను సంవాదము 

(ప్రసిద్ధము. విముక్కుడెన రామదాసు రామనామజపము చేయుచు భ|ద్రా(ద్రి చేరుకొని 
పాడిన పాటలు భ_క్కిసాహీత్యమున నెనలేని మణులు. రామా సీ ముద్దుమోము 

జూపరా సుందరరామా'యను కీర్తనమున .మురిపెంపు కొప్పు బిగి వీడగ్కా 

ఆణీముత్యాలసరు లల్లాడగా, లేమి కిరవయిన నడుము సిర యాడగ్కా అ'ె 
వీరబీర వచ్చి మీ పినతల్లి సుమిత్ర స్థిరముగ కస్తూరి తిలకము దిద్దినట్టి ॥రా॥" 

అనుభావములు సుకుమా రములు. 

'రామజోగిమందు కొనరే పామరులారాి వంటి గేయములు (గ్రామఫోను 



eye కెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యవ 

రికార్గులకుగూడ _ నెక్కినవి. ఈవిధముగా మహాభక్పుడగు కంచెర్ల గోపన్న 

ఆంధ్ర దేశమంతటిని భక్తిసారస్వతమున ముంచియెత్తైను. ఈ శాఖయంద 

గోపన్న కీర్తనములు మకుటాయమానములు, కనుకనే ఒక్క రామదాసుగా! 

గూర్చి ఇంత విపులముగా చర్చించవలసి వచ్చినది. తరువాత భక్రులందరున 

రామదాసు తరువాతివారే. జానపదులందు రామదాసు కీర్తనలువలె మరం] 

క్రీ రసములు వ్యాప్తిగాంచలేదన్న నతిశయోక్రి కాజాలదు, పోతన్నతోపాట 

రామదాసును గన్న తెలంగాణము ధన్యము. భాగవతమందును “ఓయమ్మ సీ 

కుమారుడుినంటి పామరుల నోటి కెక్కిన పద్యము లుండుట మహాభాగ్యముగదా, 

గోపన్న తరువాత నెందరో భక్తులు భ క్రి గేయములు రచించిరి. మొదటిన్లే 

ఇట్టి రచయితలను, వారి రచనములను స్కరించితిమి, ఆయా (గంథములందున్న 

గేయముల విమర్శించినచో నిది పెరిగిపోవును. కనుక (ప్రసిద్ధమగు మరికొన్ని 

గేయములగూర్చి విచారించి భక్కిసారస్వతమందలి ఇతరశాఖల నరయుదము, 

పల్లేల మునిస్వామినాయుడుగారు కొందరు భక్తుల కీర్తనలు ము|దింపించి 

“భ్రగవస్నానునంశీర్శనిలని పేరడిరి. దీనిలో మొత్తము 89 కీ_ర్హన లున్నవి, 

కొన్ని వేదాంతకీర్తనము లున్నను వీనియం దధికభాగము భక్తికీర్యనమరే 

అన్ని కీర్తనముల రచయితలు తెలియరారు. కాని పరాంకుశదాసు, పుష్పాల 

రామదాసు, రామానుజదాసు, బంగారుదాసు, ఘటికా ది రామదాసు, మీనాక్షీదాసు, 

భ(ద్రాచల రామదాసు, త్యాగరాజు, సుదర్శనదాసు, భోజదాసు, సరసింహదాసు, 

హోతుల నారాయణదాసు, నిట్టల (పకాశదాసు, హిందీ తులసీదాసువంటి పేర్ద 

కొన్ని మకుటములను బట్టి తెలియవచ్చినవి. ఈ పుస్తకమందున్న కొన్ని 

(పసిద్ధకీ ర్హనములు (పజాబాహుళ్యమున (ప్రచారము గాంచినట్టివాని నిటి 

పరిశీలించుట యావశ్యకము. 

ఆనంద భి రవి 

నిలచి మాట్లాడరా సీలజీమూతవర్ణా nd 

షసిలచిన పలుకవు దిగువు జేసెవు నాతో నీ! 

అలసి మీ పాదము ల్మాళశయించితి తండి 

చలము చేయుట మేలా జలజలోచన నాతో 11న్1| 

యమునా కల్యాణీ-చాపు: పొలించరా పాండురంగా=యిక చాలించు కోసము స్వామీ 

జభాంగా యను కీర్తనములు పుష్పాల రామదాసు రచనములు, 



పారమార్షిక గేయములు ౩౯౩ 

“పరాకు చేయుట పాడిగాదురా పరమపురుష వరదా-బిరాన (దోవక నిరాకరించుట 

విరుదు నీకు తగురా వరదా యను కీర్తన మెవ్వరిదో తెలియదు. ఎడ్లరామదాసు 

శష్యు లెవ్వరో “ఎంత వేడినా చింత దీర్చవూ కంతుజనక (శ్రీరామ-ళాంతమూర్రి 

వని (భ్రాంతినొ ౦దితిని పంతమేల గుణధామా' యను కీర నమును రచించిరి. 

“కలశాంభోనిధి కన్యామణియే కన్నతల్లి మాకు-తలపగ (శ్రీమన్నారాయణుచే 

తండి గారు మాకి నెడు కీర్తనము వైష్టవప్రపన్నత్వమును చాటునట్లిది, 

రామనామమే అడ్తంట - అది తినేవారికే తీపంటి యను కీర్తనము. బాలురు 

కూడ సులభముగా పొడుకొందురు* దీని కనుకరణములు దేశమున నెన్నియో 

పుట్టినవి. 

పరజు = ఆది: 

రాముని మరువకువే ఓ మనసా రామని మరువకువే 
రాముని మినహా రక్షకుడెవడే _ పామరత ము రెడదాపెడీవాడే” 

యన్న కీర్తనము చక్కనిది. పరమభక్కుడగు పరాంకుశదాసు రచనమిది, 
నిజమగు భక్తుని లక్షణ మిట్లుండును. * హెచ్చుగ సంపద వచ్చినగాని = ఏనుగు 

గుట్టము లెక్కినగాని-పిచ్చి వాడని పేర్వచ్చినగాని-(ప్రియముతొ పెద్దలు పిలచిన 
గాని - దుష్టజనులు దూషించిన గాని - దోషరపొతుడై యుండిన గాని - కష్టము 
మిక్కిలి కలిగిన గాని.కాయము వ్యాధులు (గమ్మిన గాని-నిందకు లోబడి నిలచిన 

గాని_నిండు చదువులను నేర్చిన గాని.బంధుజనుల నెడజాసిన గాని _ సరాంకుశ 

దాసులై (ప్రబిలినగాని = రామని మరువకువే ఓ మనసా"-'సర్వదా సర్వభావేన 
నిశ్చింతై। భగవానేవ భజనీయఃి! యను సూ(త్రమున కిది వ్యాఖ్యానమువలె 
నున్నది. 

‘HF oO (బ్ మరాంబికాష్టకము" నెవరు రచించిరో తెలియదు కాని 

“వేడ్క. వెలసిన మీ (పథావము విష్ణులోకమునందునా 

పల్గివించిన య౧౨ం(దలోకము _బహ్మలోకమునందునా 

మొల్లముగ క్రైలాసమందున మూడులోకములందునా 

చెల్లునమ్మ (తిలోకపావని (శ్రీగిరి భమరాందికా? యను వరుసలో 

చక్కగా సాగిపోయినది. 

1. నారదభకి నూతములు నూ, 79 



౩౯ాళ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

భ_క్తీ నన్నిమతములవా రంగికరించిరి. నమ్మక మనునది కుదుర 

నలయును గాని ఒక మతమువా రింకొక మతమందలి దేవతలనుగూడ 

నారాధించుట కలదు. తురకలు హిందూదేవతలను హిందువులు తురక 

పై గంబరులను కొల్చిన యుదాహరణములును గలవు. ఇం, దగంటి సూర్య 

కాంతము(మ్మ)రచించిన'కాలేషా మస్తాన్ దోఖుని తీర్తనో లిట్టితెగకు చెందినట్టివే, 
ఈమె సుమారు రెండు సంవత్సరములుగా గాలిదయ్య ములచే పీడింపబడి ఈ తురక 

దేవుని సేవాభాగ్యముచే మరణాపాయమునుండి తిప్పింపబడి (బతికినట్లును 

సంపూర్ణారోగ్యము పొందినట్లును తెలియుచున్నది. తనకు కలిగిన భగవ 

దను[గహమున కుప్పొంగి ఈమె తన సర్వస్వ మాదేవుని కప్పగించి యటనే 

కాలము గడపుచు దేవుని-పే కీర్తనలు రచించినదట. బహుశః పీనికా 

(ప్రాంతమున (గోకవరమున) (ప్రచార ముండియుండును. రచయిత్రి హిందువు 
కనుక తురక (దైవతమును) సాధువును వర్షించునప్పుడు కూడ “జలద 

సన్నిభగా[త్రము _ ఇలువమరగ కనకచేలము....మునిజనములు కొనియాడ 

నని వర్ణించినది, “ఘనశ్యామసుందర శుభాకారా"యని పొగడినది. “రామకృష్ణుల 

యవతారంబు నీవే కదా యని హైందజావతారములతో నై క్యమొనరించినది. 

“సరదై వములను గొలుచుట నే మానితినయ్యా - నిన్నే నేను మనసునందు 
నిలిపితినయ్యా యనునంతవరకు పోయినదీమె భక్తి. “హరికి మస్తానుప 
భేదము లేదరయి నని చాటినది. ఈ మస్తాన్ దేవుడు కస్మూర్ పురమున వెలసిన 

తురకదేవుడట. “వల్మీకమున వసుధయందు బుట్టిని వాడట. “మహబూబు 

సుభాను ఖాదరువలీలు కొలువ అమీరుద్దీను వాదములు బట్టగా మౌలాలీ 

[ప్రముఖులు వినుతి "సీయగా* నున్నవాడట, 

రాపాకకవులు (పరకాల తాలూకా) రచించిన కీర్తనలు ఓరు గల్లు కరీం 

నగరం మండలములం దధిక(ప్రచారము గాంచినది. వీరి రచనలందు 

శద్దాలంకార (పియత్యము గాంచనగును. 

(శ్రీరాగము = ఆదితాళము ; 

పల్ల! రామరామరామ యనుమా=సులభముగ తారకనామ మిది 

మోక్షమును గనుమా ఓ మనసా ॥రా॥ 

అ,.సల్ల।। రామ రవికులసోమ-=నుగుణసోమ నుతస్ముతామ జగదభిరామ 

భాగ్గవరామగర్వ విరామ, సీతారామ హారి (శ్రీ ॥6ర॥ 



పాఠరమార్జిక గేయములు ఆ౯ా౫ 

మోహన * ఆది 

సల॥ సాంబశివ హర సాంబశిప హర 11సాం1! 
a) 

ఆ.పల!! అంబరకేళ దిగంబర వరపీతాంబరనుత ధృత శంజరహర శివ |1నాం!! 
aa) 

చ|| శంభో దీనదయాంభో ధీ ధృత = దంథోళినుత పడాంభోరుహా శప ఇనాం! 

కంధరనమ శితికంధర నిఖిలధురంధర దుర్భవబంధరహిత శివ ,|సాం.] 

రామకవి హృదఖిరామ సంతతక్షేమకర పరంధామ మాం పాహి ఇనాం} 

ఐనను సరళమెన చక్కని కీర్తనములుగూడ కలవు. 

దేవగాంధారి- చాపి 

సల|! శివశివ యసురా ఓనరుడా-అనిన చెడిపోవు వినుర పామరుడా 

అ. పల్ల భవసాగరములోన బడి దరిగానక-విపర మెరుంగక విడిబడి తిరిగెదవు[[శివ।।॥. 

చ| మూలము లేని దేహంబు నమ్మి మురువకు క్షణభంగురంబు 

కాలవశముచేత గనిపించు మెటుగుడు-పూలవంటిది తెలియజాలవదేలనో ||శివ॥। 

సలుమారు వదిరెదవు చాల_శివుని బలుకవదేమి స్రీ వాల? సులభముగను జిహ్వ 

కలిగినవ్వుడు నీసె-ద్దలముళ్లె చెడినట్లు వెలవెల బోయెదవు [1శవ(। 

తెలివి యున్నంత లోవలనెంగురుని దెలిసి సద్దతి గానవలిను- తెలివి మరచి కొండ 

చిలువనాటి ని_ద-కలిగినపు డెట్లు-తలచెదవు కొలచెదవు (శివ! 

రామకచెర్ల వెంకటదాసు కీర్తనములు కూడ చక్కని పదముల కూర్చులతో 

శద్దాలంకారములతో నొప్పారుచుండును, ఈత డనేకక్తీర్తనములను రచించెను, 
కవికాలము తెలియరాలేదు. 

కృషా రాం రాం గోవింద హరి హరి 

విష్ణు సదానంద వేణుగ్ పాల బాలియను కీర్తన మీతనిదే. ఇందలివే యీ 

చరణములు. 

నందనందన, ముచికుందవందిత సనందనందన శరదిందీవరేక్షణ కృ! 

గోపాల లుకనే నీపాల బడితిని కాపాడి రక్షించు ఓపావ సంహార (కృ 

శ్రలలనామణీలోలా రాకమచెర్లభేలా వంకటదాసపాలా దయాళో రామ [[కృః। 

పాండురంగని పేరుతో వెలసిన గేయము లనేకములు బహుళ పచారములో 

నుండెను. నేడవి అంతగా వినవచ్చుట లేదు, దివిలె నరసరాజు, పుల్ల మరాజు 
నంటి 19 వ శతాబ్దపు తెలంగాణా భక్తుల గేయములు స్థానిక (ప్రచారము 



డి౯ా౬ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

నందినవి, వీరిరువురిలో (ప్రథముడు మహాభక్తుడు. ఈతని గేయములు కీర్తనలు 
ము(దితములు., రెండవకవి మహాపండితుడు; భక్తుడు, చివరకు సన్యాసా శమ 

స్వీకార మొనర్చినవాడు. ఈతని రచనలు అము[దితములు. మానుకోట తాలూకా 
(పాంతములం దీతని క్రీ ర్ర నములు (ప్రసిద్ధి గాంచినవి. “సతతా[శితజన వితశ్రి 

వినుతిగను మతిచేకొను శివసతినుత శొరియను ధోరణిలో సాగిన వీరి రచనల 
కొంత [భష్టరూపముననై నను పల్లెపట్టుల కెగ(బ్రాకుట వింతగా నున్నది, 

ఇంకను మిగిలిపోయిన పలువురు భ_కృకవుల కీర నములు శ్రీ) (శ్రీ పాదవారు 

తమ కిన్నెర వ్యాసములందును, శ్రీహరి ఆదిశేషువుగారు తమ “కానపదగేయ 

వాజ్మయ పరిచయముినను పేర్కొనియున్నారు. 

ఇదివరకు పేర్కొనబడిన పదునొకండు రూపములుగా నుండు భక్తి 
యందలి కౌంతాస క్రి, మరియు పరమవిరహాస క్రియను రెండు రూపములుగు 

మధురభ_క్తి పేరుతో (ప్రసిద్ధమైనవి. మధురభక్రిలో భ_క్కిశ్ళంగారములు కలిసి 
పోవును.“ త్రిరూపభం గపూర్వకం నిత్యదాన్యంనిల్ళోంకాంతా భవినాత్యుకం (పేమ 
కార్యం (_పేమైన కార్యమ్'! అని చెప్పబడియుండుటచే పరమాత్ముని కాంతునిగా 

తమ్ము (ప్రేయసిగా భావించి పాడుకొన్న భక్తులెందరో కలరు. అతని యెడబాటు 
నేమా(త్రము స్రేపజాలని గోపికల భక్తి మధురభ క్రి, (భ్రమర గీతలలో గోపికా 
గీతలలో (శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతము జయదేవుని గీతగోవిందము వంటి వానిలో 
నుధురభ క్రి యత్యుజ్వలముగా గాననగును. తెలుగు *కీ రృనములు కూడ్ 

మధురభక్తికి సంబంధించినవి వేనవేలున్నవి. క్షేత్రయ్య మొవ్వ గోపాలుని 
మోహించి పాడుకొన్న పదములందీ భ_క్తిమెండు. జానపదులుకూడ భగవంతుని 
మధురభావములతో పాడుకొన్న కీర్తన లున్నవి. 

“ఒక చీటి (వాసి పంపవే-హాటకమరుని నర్చారాఫు పేటకు రమ్మని [| ఒక॥ 
మించి మదనుడు తూపులెంచి చాపముల కక్కిాంచి గుణనాదమును గావించి చెలియ దా 

లక్ష్య ముంచి వేయగ నపుడు చంచలాక్షి సీకొరకై పరికించి చూచుచున్నదని ||ఒక్మ 

సారెసారెకు పికకీరారవములు చెవి జేరు మనమున కలకబార, నిట్టార్పులను వి 
స్తార, మైన నీతోటి కూరిమి పలుమారు గోరి నారీమణి యున్నదని 
చల్లచల్లని గాడ్పు మెల్ల మెల్లగ వీవ నల వనిండి యొడలెల గంపింవ నుదతు 

ళం గా గా 

లెల్ల. నూరార్చుచున్న యుల్ల మెల్ల తల్లడిల్లి ఒళ్లు తెలియకున్నదని 

NEE 

1. నారద భ కిసూ! తములు. నూ || 



పారమార్థిక గేయములు వ౨వ౯ాద 

వీక పండువెన్నెల కాక ఉహమందున నోక విరహ మాపగలకి డిగులొంది సీదు 

రాక శెదురుచూచుచున్న యాకలకంఠి మాటాడలేక సొక్కియున్నదని | |1ఒర[॥ 

మండితాంగుని నాదు దండ జేర్చిన బంగరుడండ వేతును మెడనిండ సతతము సరి 
కొండ అప్పలరాజు నండ జేర్చి (టోచునట్టి కుండలిశయనున కొక్క 11చిటి 1 

ఈ సరికొండ అప్పలరాజే శాకుంతలచరి(త్రమను జంగంకథను 

రచించను. ఈ కీర నము షేతయ్యగారి “అల తమ్మి పగదాయ్మ చెలగి 

వెన్నెల కాయ-కలక యగ్గలమాయ కరుణించు విటరాయ .... అలరులవింటిజోదు, 

అలుక కోరువరాదు-నిలకొన్న తమి పోదు నిదుర కంటికి రాదను చరణముల 

దలపించుచున్న ది. 

పండితకవులు రచించిన భజనకీ ర్తనములందు ' రచన మతి[పొఢముగా 

నుండును. నేను సేకరించిన వెలిదండ రామచం[ద్రరాజుగారి కీర్తనములం దొక 

కీ రనములో మచ్చునకై యొక చరణ ముదాహరింతును, 

“సీతారామా, బీమూతళ్యామ ||సీత్యా! 

సీతారామ విధాతృ జనక జలశాతనయన ఘనసీఠాంబరధర 

శాతశరోత్క_ర భూతనాధనుత పాతకహర సా శేతస్పరీశా 1 సీతా! 

పల్లెటూళ్ల యందు ప్రీలు, పురుషులు బంతులు కట్టి కోలాటము వేయుచు 

భజనలు చేయువురు, కోలలచే నాడుకొనుటచే నిది కోలాటమెనది, కోలాటమున 
ననేకవిధము లున్నవి. జడకోలాటము (వేణీకోలాటము) వీనియందొక 

యద్భుత(ప్ర(క్రియ.కోలాటములు కన్నడ (పాంతములందును ఉత్స రదేశమందును 

కలవు, బొ త్తరాహులు దీనిని లకుటరాసక మందురు. కోలాటముల గూర్చిన 

వివరముల కై '(సవంతి” మూడవసంచికలోని నావ్యాసము చూడదగును. 

సంగీతసాహిత్యములతో పాటు కోలాటములందు కొంత నృత్యమునకు గూడ 

స్థానముండుట గమనింపదగినది. కోలాటపు పాటలు చాలవరకు కిటతక, 
కిటతక, యను చతుర[శ్రగతియందే నడచుటచే ఈగతియే కోలాటకు తొలి 
నడక యనిపించుచున్నది. ఈగతిలో అన్నమాచార్యుల కోలాటపుపాట లెన్నియో 
కలవు. అవి యన్నియు వేంకకేళ్యర సంకీర్తనలే. ఐనను కాలక్రమమున 
మాన వన్య. మ జ కాల స్య జీ 

1. దీనిని "18-1-1858 నాడు (ప్రసిద్ధ చార్మిత్రకవచదేశమగు ఆలంపురమున 

లక్ష్మణరావుగారను భక్తునికడ 'నేకరించితిని, 



ప తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కోలాటపుపాటలు కూడ సువ్వి, జంపె, మిశవరుసలవలె కథనము నేర్చి అనేక 

ఎధముల వన్తువును వహించినఏ, నేడన్నితీరుల పాటలు కోలాటములుగా 

పాడుకొందురు. కాని వీనియందు మధురభ క్రికి సంబంధించిన పాటలధికము, 

(శ్రీకృష్ణుని చిలిపిచేష్టలుకూడ వీనియందలి కవికావస్తువుగా నుండును. శ్రీరంగ 
పలాసము(ద్రాక్షరశాలవారు (1912) (ప్రత్యేకముగా "యాతన భజునో తోలాఠీ 

తోర్తనలో ముదించిరి. ఇదికాకను స్రీలపాటల సంచికలందును, నేదునూరి 

గంగాధరంగారి (ప్రచురణములందును కోలాటముపాట లనేకము ము1ద్రింప 
బడినవి. అచ్చుకానివి మౌఖిక(ప్రచారమున నింకను అధికముగా నున్నవి, 

మచ్చునకై కొన్ని కోలాటము పాటలను పరిశీలింతము. 

కోలాటము ఆరంభించునపుడు గణపతిస్తో(త్రము చేయుదురు, “శివశివ 
మూర్తిపి గణనాథా _ నీవు శివునీ కుమారుడవు గణనాథా _ గణనాథా స్వామి 

లొకనాథా = సకలావిద్యల కెల్ల స్వామినాథా'యను పాట దేశమంతట (ప్రచారము 

గాంచినది. 'పెద్దమనుమ్యిలను సినిమాలో దీనికొక హాస్మానుకరణ మున్నది, 
నేను 18562 నంవత్సరమున జూకల్లు (గ్రామమున సేకరంచిన గణపళి 

స్తో(తమిట్టిది. 

రావే గాననాయకా _ పోవే గాననాయకా 

విద్యలాదికెల్ల నీవె = వీర గాననాయకా 

తొండామూతో నీళ్ళు దెచ్చి _ తోరంపు బొజ్జాలు కడిగి 
తంశడిచేత పూజలుగొన్న - సామి గాననాయకా 

అల్లమూ అరటివండ్తూ బెల్లమూల మోరుండాలు 

తెచ్చి నీకిచ్చెదమయ్య , సామి గాననాయకా 

(శ్రీకృష్ణుని పరముగా నున్న కోలాటములందు మధురభావము లుండుజి 
సాధారణము. 

ముఠారి _ ఆది 

మెడలో ముత్యాల్ "పేరు ముద్దుగుమ్మా _ బంగారుబొమ్మా = చక్కని 
గోపాల కృష్ణుడమ్మా 3 వేణునాదుడమ్మూాి యనుపాటిలో 

“రాతిరి వచ్చినాడు బాలుడ మ్మా-గోపాలుడమ్మా, 
మేటిచాకుల్ మీటి పోయెనమ్మా, కమ్మిపోయెనమ్మాియని కలదు. 



తెకొడా 

పంతువరాళి - ఆది 

గొల్లవారి జాడలాకు కృష్ణమూర్తి = నీవు ఏమి పనులకొచ్చినావు కృష్ణమూ _ర్రీ” 

యను పాటలో 

చా 1 ఆ చెశారు నారి ష్ జా న్ న “బుజ్జకాయవలె నున్నాడు కౌని - బుద్దులు పెద్దవి ఓయమ్మా 
ఎగ అయా గీ ఆరు ఇట్ల గా ర an నే సర్వ జా 

విల్లలు ప్పెస్పుచ్ టు చూపమని ఒక్ ల్ల పెట్టురా & యమ్మా 

గొలధామల౫ు చలలుచేయగ = మెల్లగ పాదముల మీటించె 
cr mn 

కిరుమనగ మము కిందచేసి మొగ = చిరుదు జూపినాడోయమ్మా” 

యని కలదు. ఒక కోలాటముపాట రచనము గమనింపదగినది. 

“అరుణ సీ తలకురులసందు, ఘుమఘుమా.విరశాజురే ముడువనముందూ 

కరువుడీర సీదు = కలసొంపులెల్ల నా, కనురార నేరోజు గందూ 

పెరగాలికి "పట జార, వయ్యారి పాలిండ్లు చేబట్టుకోరా 

అయినవారిలొ నకు, అపకీ ర్థి వచ్చునని అనుకుంటె ననుగూడనేరా?. 

మరియొక కోలాటము గమనింపదగినది. 

“చీరెలు లెవుగదే, యిక మన సిగ్గులు బోయెగడే 

చీరెలు లేవిటు నేరము తెంచకి యనుపాటలోనొక గోపిక 

“కొగరుపూల చీరె నాది. నెమలికన్ను రవికె 

పెండ్లినాడు నా పెనిమిటి దెచ్చిన.గె. రపట్టు చీరిప్రోలినదని వాపోవుట 

మనోహరముగా నున్నద్, “అకా వినవమ్మా--కోలను అతి చితము కొమ్మా” 

యను ఉట్టిజడకో పు (వేణీకోలాటము) పాటలో కోలాటము చర్మితము, ఆయా 
పాటలు (వ్రాసి (ప్రచారము చేసినదారు, అడుగులు వేయనేర్చినదారుు వారి 

శిష్యులు మున్నగువిరి వివరము లున్నవి. ఇది పెద్దపాట యగుటచే 
నుదొహరింప లేకపోవుచున్నాను, 

భక్తి గేయములందు మరియొక శాఖ మేలుకొలుపు పాటలు. స్రీలుపురుషులు 

తమతమ యిష్టదై వతములను (ప్రాతఃకాలముననే లేచి మేలుకొలుపులు పాడుచు 
ధ్యానించుచు తమతమ పనులు నెరవేర్చుకొందురు. గుడి గోపురములందు 
(ప్రభాత సేవ లో సీ మేలుకొలుపులు పాడెడు అలవాటు గలదు. పాలు. రిక 

సోమనాథుడు పేరొ?-న) | పభాత పదములు మేలొ)...లుపషలె యుండునని తలంప 



వచ్చును. “మేలుకో” యని చివరన నుండు మాటవలన నివి మేలుకొలుపు 
లై నవి, ఏనినే భూపాలము లందురుకూడ, భూపాలరాగమున పాడబడుటచే 

నివి భూపాలములై నవి. పండితగాయకుల *బౌళి జానపదుల *భూపాల' 

రాగములకు పోలిక లున్నవట. భూపాలములు పరమేశ్వరుని విభూతిని తెలుపును. 
కొన్ని వేదాంతపరములగు మేలుకొలుపులును కలవు. వైష్ణవపరముగా నున్న 
మలుకొలుపులందు -- సాధారణముగా కుష్టు నుద్దేశించిన వానిలో-మధురభ క్రి 

గాన్సించును.ఈ మేలుకొలుపు లధికముగా ము|ద్రణభాగ్యమందలే దెందువలననో; 
శ్రీ నేదునూర గంగాధరంగారి “మంగళహారతులు రెండు భాగములందు 

పదునాట మేలుకొలుపులును, “సెలయేరులో” నాలుగు, “వేడుక పెండ్లిపాటలు' 
పుస్తకమున ఐద్కు స్ర్రీలపాటల సంవుటములందు పదమూడు ఈ తీథగా 

మొత్తము ఏబదికి తక్కువగనే అచ్చులో చూడగలిగితిని. (శ్రీ గంగాధరం 
గారి సేకరణమున శ్రీవిష్ణు, శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణ పరముగను, ఈశ్వర 
పరముగను, సీశాతులసీదేవుల పరముగను, వేదాంతసరముగను మేలుకొలుపు 

లున్నపి. తెన్నేటి తిరుమలదాసుగారి వేడుక పెండ్లిపాటల పు స్తకమున మూడు 
శ్రీకృష్ణవరముగను, రెండు శివసరముగను నున్నవి. స్త్రీల పాటల నంపుటము 

లందు పై దేవతాసరములేకాక రంగనాయక, గంగాపరములును కలవు. ఆయా 
పాటలందు రచయితలగు నరసింహదాస్తు కందుకూరంబయ, కురు మద్దాల 

వేంకటదాసు, వేంకటశివదాసు, వేంకట సుబ్బయార్యుడు, తిరుమలదాసు 

మున్నగువారి పేర్లున్నవి. అచ్చయినవానిలో కొన్ని (ప్రసిద్దములగువాని 

నుట్టంకించి తరువాత నేను సేకరించిన యము(ద్రితములగు మేలుకొలుపుల 
పేర్కొ.ందును, 

“బంగారు చెంబుతో పన్నీరు పట్టుక . పణతి రుక్మిణి వచ్చె మేలుకో 
రంగ్రైన బంగారు కెంగేర బూనుక - (2) తరుణి సత్య వచ్చె మేలుకో 
దంతకాష్టము బూని తామరసాక్షి సు _ దంత వచ్చినాది మేలుకో” 

అను పాటలో సేవాభావము పరిస్ఫుటము. 

“తెల్లవార వచ్చె తెలియక నాసామి = మళ్ళీ వరుండేవు లేరా” 

అను పాటలో మధురభావము లున్నవి. 

“కేశవ యని నిన్ను వాసిగ భక్తులు జ వర్గింపుచున్నారు లేవరా, 

వాసవవందిత వనుడేవనందన = వైకుంఠపురవాస లేవరా? 



పారమార్థిక గేయములు ౪ం౧ 

ను పాట సో తతాపకముగా సాగినది. 
ది సా (౮ 

“మేలుకొనవే చం్యదశేఖర - మేలుకొనవే ఇంద్రవందిత 

కేలుకొనచే ఫాలలోచన = నీలకంఠ హరా, యను పాట శివపతము,. 

“మేలుకో ఆకాశగంగ = మేలుకొ శివకాశి గంగ 

మేలుకో శంభూనరాణి. మేలుకొనవమ్యాి యనుపాట గంగాపరము, 

కృష్ణపరముగా నున్న మేలుకొలుపులందు 

తీరైన కసూరి తిలకము జారెను ౬ తీర్చిదిద్దవలె మేలుకో 

మరది జూదరిగాడు మరియాద నెరుగాడు - మాటవచ్చును కృష్ణ లేరా 

పరమపావన నాపై పంతాము బూనక - కరుణించి నిదూర లేవరా 

గొలధామలు తాము చల్ల లమ్మగ రే. వలె కొచ్చిరి పగ లేరా 
లౌ ౧ గ్ా జ 

కలగాదు రేసె మళ్ళివత్తును నమ్ము - అల్లారి మెండొను లేవరా 
గ అవాలి 

ఆడణిడ్డ బహు ఆరడి నేయగ - అడ్డుళ రెవరట లేరా 

(క్రూరుడు నాభర్త కూటికై వచ్చును = ధీరుడ చేరెద వరా 

అను మధురభావము లున్నవి. సాధారణముగా నీ మేలుకొలుపులు (వ్రాసిన 

వారందరును కొంత సాహీత్యజ్ఞానము కలవారే. యతి'ప్రాసాది నియమములు . 

చక్కగా పొటింపబడుటయే కాక శబ్దాలంకారములు, ' పొఢపదబంధములును 

వీనిలో నక్కడక్కడ కాననగును. 

“అ త్రివనిష్టాది మునులు మీ కృపగోర - పాతులై యున్నారు లేరా 

మిత్రవంశోద్భవ గోత నిర్మల చా ఒర్మిత పవ్మిత లేవరా" 

వంటి రచనలు పూర్తిగా జానపదులవఏవి కావ, 

“మేలుకొనవే రామతులసీ * మేలుకొన వే లక్ష్మీతులసీ 

మేలుకొనవే కృష్ణరాయల లక్షీ తులసమ్మా - తులసీ మేలుకొనవే 

అమ్మ సీ బృందాపనమూూ అధిక మైన భ క్రి నలికిిఅనెడు మేలుకొలుపు తులసి 

పరముగా నున్నది. సీతాదేపి మేలుకొలుపు పాటలో 

“కాకులన్నియు లేచి కావుకాపు మని - కూయుచున్న వింక లేవే 

కాకాసురుని మీద కోపగించియున్న-కలికి చిలుకలకొలికి లేవే 

జనకు నింట నీ వెప్పుడు ఈలాగు _ జాగుచేయుట లేదు లేవే 

జల్లారు సీ కొంగు చక్క-జేసుకొని = జనక ప్పుతిక వేగ లేవేయని కలదు. 
26 



౪౦౨ తెలుగు జానపద గేయసాసిత్యప 

కావుకావుమను మాట “కావుకావనుడాం గవసి తుంగపయోధర పదాంతరంబు 
చేరంగనీద'ను రామరాజభూషణుని పద్యపాదమును దలపించును, జాగు చేయుట 

యన్నచోట వ్యంగ్యమును, కొంగు చక్కజేసుకొని యనుచోట శృంగారమును 
స్ఫురించును, 

మాయూర చం(దయ్య యను పద్మసాలె కులజుడు (పతిదినముదయమన 
బాడెడు భూపాళములను నాలుగై దింటిని 1858 సంవత్సరమున సేకరించితిని, 
వానిలో గణపతి (ప్రార్థన మొదటిది. పాటలను పూర్తిగా పేర్కొనక వాని 
మొదటి కొన్ని పంక్తుల నిట నుదాహరంతును. 

1. “వేడుకలు చెలువారు తొండము - వేయివదములు ఏకదంతషు 

జోడు వింజామరలు బోలెడు ఉచిత కర్ణములూ 

చూడ నొప్పుగు వామరూపము _ చోద్య మలరగ గుం_డబొజ్జయు 

ఆడుచును మూషకము నెక్కి.యు _ అయ్య రావయ్యా గణపతీ రావెరావె_ళవెళేవె 

2 “చుక్క_పొడుపున లేచి కృష్ణుడు - చూడకుండా పెరటిగోడను 

ఎకి దిగిరాంగ జూచి మొగవా = వరిగి పట్టిననూ 

బొక్కబోర్లా బడను (దొచ్చియు - పొడిచి యాతని కదలకుండా 

కుప్పి తొలగుడు చేసిపోయెను = గోడదాటిదిగో గోపమ్మా కృష్ణు డిడుగో' 

8. “పుట్టు దొంగవటంచు రమణులు - పూనుకొని తమ వాడవాడల 
కట్టగట్టలు గట్టుకొని నే - కథలు చెప్పగనూ 

ఇట్టి యారడి పనులు వద్దని = ఎంత జెప్పిన వినగనేరవు 
కొట్టు తిట్టులు పడక రారా _ గోవకులతిలకా? 

4, “మద్దు లెద్దులు గూలనేసియు, చూమ కంసుని బట్టి చంపిన 

గద్దరీడా గరుడవాహన, నిద మేలొ_నశే” 

5. నీలికాశయు గట్టినాడట, నిలువు నామము దిద్దినాడట 

వాయుసుతుడై యిందబిక్తును, గర్వ మణచెనటాి, 

మేలుకొలుపులకు కూడ జానపదులు (అధికేపములు) హాస్యానుకరణములగు 

పాటలు కూర్చుకొనిరి. 

(పాతఃకాలమున పల్లి పట్టులం దిప్పటికిని (పాత ర్వేశల పూజారులు 

మేందిరములందును, స్త్రీలు చల్ల చేయుచునో, ఇల్లలుకుచునో, పురుమలుకార్యములు 

దీర్చుకొని తమ (ప్రక్క_లపెననే కూరుచుండియో, భూపాళరాగములండు 



ఇంత 

భగప౦తుని భూతి కొఎచమూడితమయాం 

మేలకొల్చెదరు. [కొత్త:రు వ" రీపదము 

టు లుసషు లంచరును నాండు [ 

భక్తి కి గేయములందు మంఎయొక కాఖ ముంగళహాంతులు. కనా 

నముంగళారములని యందురుకూడి.హపూడాకములందుగాని, శుభకార్య ఎములందిగాాని 

మంగళము పొడుట కలదు. ఈ యాదారిము భాశతభదేశమ. తు గలదు. 

మంగళహారతి యనగా నివాళి. కాని రానురాను ని విళి సన ప్పుడు వాదెదు 

పొట కర్తమైనది. ఈ యర మిటుల నెప్పుడు రెనో తెనియదు. “ఆర రత్యు పరతి 

విరతయ ఉపరామే” యని అమరకోశము ఆఎతి. ఉపరతి, ఉపరామము 

విరతియు చాలించుటకు “పేరులు.మం గళము పాడి ( ఎకార్యమైసను) చాలించుటజే 

ఇది మంగళారతి యైనదో యేమో; ఆలతి యును మ యొక శబ్ద మున్నది, దాని 

కర్ణము రాగాలాపము. “రలయో ర్లడయోః' అసు మతమున నారతియే ఆలతియై 

యుండును. నెస్ని చోడుడు *ఆలతు లొగిచేసి సాడి రభినపలీలన్' అంయును 

“అలలు నిల్వ హ_స్తముని ననియు “ఆలలతుల్ నూలొ, సేసి" యనియు 

ప్రయోగించెను. అభినయము చేయుచు హోందు లె_త్తెడు నాచారము ఇన్నటికిని 

కొన్ని దేవళములందున్నది.గుడారు వెంకటదాసికవి బలరామచరి (త్రి, గణపవరి పు 

వేంకటకవి (ప్రబింధరాజవేంక చేశ రవిజయఏలాసములందు ఆరాతికలు 
పేర్కొనబడినవి, హోరతికి నివాళి పర్యాయపదము పాల్కు ౨కి సోమనాథుడు 

పేర్కొన్న నినొశిపదములు మంగళారతులె యుండవలెను. దీపారములు 
ధూపారతులు మున్నగునవి తత్సంబంధములే, మంగళారతులు తెలుగుదేశమున 

లక్షోపలక్ష లున్నవి, (వాయనేర్చన (పతి(పద | కవి యొక మంగళారతి రచించి 

యుండును. పొడనేర్చిన (ప్రతి వల్లెటూ౮ స్త్రీ యొక మంగళారతి పాడగల 

దనుకొ ౦దును.ఈ యాదేవత యనక మంగళారతులన్ని దేవతలకు సంబంధించినవి 

కలవు. వర్ణనాత్మకముగను, స్తోతరూపమునను, సేవారూపమునను, భక్తి, 
వేదాంత, శృంగారపరముగను మంగళహారతు లున్నవి. సెండ్లిపాటలందుండు 

హాస్యరసపూరితములగు పొటలవలె మంగళహారరులుకూడ హాస్యపం 

పూర్ణములై వదినమరదుల యొక్క_యు, పెయ్య రాం(డ యొక్కయు సంభాషణ 

రూపమున కూడ నున్నవి, 



౪౦౪ తెలుగు జానపద గేయసాపొళ్యక్న 

శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు తమ "* న్నర నపాొత మం గో ఫ్వోరతులి 

రెండుధాగములందును 'సెలయేడ' నందును సుమా రెనుబది మంగళ హారత్రం్ప 
(పకటించియకన్నాయు. ప్రీలపొటల సంచికలండదు వది పదకొ ండును, తెన్నేటి 

తిరుమలడాసుగారి “పోడుత్ సెండ్లపొటి లందాక పం(డైండును, రాపాకవ్వా 

భజనమా*'యం దొక సం(డెండును, ఇతరములగు పాటల పుస్త కముఠలందు 

ఎన్నియో మంగళహారతులు ము(దింపబడినవి. అచ్చయిన మంగళహారతుం 

కన్న, కౌనివాని సంఖ్య కనీసము నూరురెట్లధికముగా నుండును, కొన్నింటి 
రచయితల పేర్లున్నవి వాని మంకొన్నింట కానరావు. త్యాగరాజు భదాళం 

రామనాసు, వీరనాగయ్య, గిరిక, శేషగిరి శేషదాసు, కస్తూర శేషాచలదాసు, 
కూరిపాటివారు, పరదేశి, శివలెంక మల్లయ్య, నాగేశ్వరుడు, సుబ్బయ్య, 
వెంకటకృష్షదాసు, తిరుమలదాసు, కాపాకకవులు వంటి రచయితల పేరు లాయా 
మంగళహారి పలయందు కాననగును, ఇక సు(పసిద్ధములగు కొన్ని మంగళ 

హోరి =ల నిట పేర్కాందును. 

దక్షీణభారత ముస నెచ్చట సంగీతసభ జరగినను చిట్టచివరన “నీనామ 
రూపములకు నిత్య జయమంగళం'బని పాడని గాయకుడుండడు. ఎంత 

సంగీతపు కిట్రుదిట్రములతో ఓగింపబడినను ర్యాగరాయలవార యీ కృతి 
జానపదుల నోటి కెక్కి.నది. భద్రాచాల రామదాసుగార భ_క్కికీ ర్తనలవలెనే వాం 
"రామచం దాయ జనక రాజజామనోహారాయ _ మామకాభీషదాయ మహిత 
మంగళం” అను మంగళహారతికూడ బహుళపచార మంగినది. ఇటులనే 

“దిరునకు వనధి గంవరునికు దుష్ట సంహారునట _ ఘనమణీహారునఒనూి 
మణీ మంగళ మనరే _ ఇమలాలయక సిటి 
“జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం-జయాజయ మంగళం మహోత్సవ మంగళశంి 

“మంగళమని మంగళమని మంగళ మనరే-యంగళముని పాడరె మాతంగయానలునూ 

(దీనిలో దశావ కారవర్ణనము కలదు)మున్నగు మంగళహారతులు సు,పసిద్దములు- 
మంగళహారతి పాడగలవా ఒకి తప్పనిసరిగా వీనిల్ నొక్క_టియైనను కంఠస్థమై 
యుండును, శ్రీ నేదునూం గంగాధరంగారు (పకటించిన గంగాదేవి మంగళ 

హారతిలో గంగమ్మ వర్ణనము సహజమనోహాంముగా నున్నది. 
“నూచెధారకు మల్లె నురగాలు యుత్తుచు  పాలధారకు మల్లె పరుగెత్తుచూ 
ముల్లనకి ప్రవతేశ్రనక కజ్దనిక కంపనక - చెలరేగి పొచ్చేడ కదిలేటి | గంగా 

యని వర్ణింపబడినది. 



ఒక మంగళహోరితిలో శృంగార రిము (శుతిమించినది. 

G “ఇల్లు ఇల్లూ జ్ వొచ్చి, యుపతభూలఅపె పూల, చప్ప పసిద 7 లిక్లు జట్టి చె 

కళ్ళజూచ వెన్న,కడవల నెయి వాల,దొళ్ళదొడిచిన నెట్టి, దొరవైన 'కృష్ణామంగ॥; 

చక్కని రచనమున కుదాహరణముగా శివలంక మల్లయ్య 5 రచించిన సంస్కృత 

మంగళహారతి జొనప దముగాకు కున్నను ఈస సంకలన మున చేరినదా నినిచూడనగును. 

“ఉదూసమెతాయ మంగళం - బత రమాదరమారాయ మంగళం 

శమాది బహునిరు, పమాన సుగుణ్యుకమాయ ఘనవఎ, _క్రమాయ సంతత|(ఉమా।। 
rf. క్షమా శరాం గో, తృమాయ తే నిస్సషానమహిత మ, హిమాయ 3 

నమోదచరభవ, దమొఫఘ రహివా, యి మందితాచల, సుమందిరాయు | ఉదా!!! 

i 

గుభామధుర వాక్యశాలినే, గజసుధిశర గర తిశ్రూలినే సుధీజనావన 

విధాన కృతినే, విభూతి సురిషుుడ విభుత As) pu || ఉమా 

శివాయ కొరధృత నివాసీనే _ హర భవాయ శ్రీగిరి నివాసినే 

హెోరాయ శివలెంక వంశమల్ల య కపీం(ద సుకృతాఖ వర్దనాయ | [ఉమా 

ఈ శివలెంక మల్లయ *పండిత' వంశమువాడై యుండును. శేషాచల 

దాసు రచించిన తెలుగు కృతి యొకటి. 

మధ్య మానశి = అట 

ంగా నీకిదె మంగళం, కస్తూరిరంగా నీకిడె మంగళం 

రంగా ఖగరాడ్తురంగా కలుషావిభంగా నవమోహనాంగా - వయ్యారి [|రం। 

హారీ విబుధవిహారీ ఉభయకా వేరీ తీరవిహారీ వయ్యారి [1రం| 

అన్నా యితరులనెన్నా ఎవరు నీకన్నా నను _దోవ్లమన్నా *- వయ్యారి (50|| 

ఫీలా శేషాంశుశీలా తిరుణాలవాలా జగత్పరిపాలా = వయా రి {Soll 

వి 

హాసావన చిద్విలాసా శేషాచలదాసార్చిత వరమేళా-వయ్యారి [[రం।। 

అయ్యా వరము మాకియ్యి నినున మి్మితయా్య్యా ననుటోపమయా్యా-వయ్యా౩।|రం।। 

“సెలయేటి లో నున్న నక్షతమంగళహారతి గమనింపదగినది, కొంత 

వ్యత్యస్తృముగా నైనను దీనిళో 81 నక్షత్రముల పేరులున్నపి. జానపదులలో 

జ్యోతిషవిజ్ఞాన మీవిధముగా భ|దపరుపబడియుండును. “స్వరసహిత మంగళ 

హారకులు” రెండవభాగముననున్న ఏడుగురమ్మవారలమీది మంగళహారతి 

(పుట 68) చక్కని సంవాదము, 

“అంగనామణి సారంగలోచన మేలు = కృంగారమైనట్టి సుదతి యెక్కడికే 
గంగపార్వతులకు ఘనమైన నగమున _ లింగమైన నీలకంఠు సన్నిధిశే” 

యను సనగ 



sae. తెలుగు జానపదెగేయి సాపీత్యన్ష 

“ఘల్లు భలున కాళ్ళ గశైంఎచెలు (మోయ కలహాంననడకల కలికి యెచ్చిటిే 
గా శా ణీ 

యను సుప్రసిద్ధ మంగళహరతిని బోలినది. ఈ రెండప మంగళహారతి యత్యంక్ర 

మనోహారముగా నున్నది. కనుకనే శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు 

దాని తమ (గంథమున కెక్కించిర. దీనిని బోలిన మంగళహారతి నేనొకటి 

సేకరించితిని, 1 

“తిరుమణి (్రీచూర్లం తిరు మోమునందుంచి-తెరిగి చూడక పోయే తరుణ యెక్కడి శేషం 

తిరుమం(క్రద్వయనిష్ట చరమాధికారై. నంసరపిగ రామానుజార్య సన్నిధిశే [1 మం|| 
నారాయణా వేదపారాయణము నేయు._చారునుందరి కీరవాణి యెకు_డ్రి కే || మేం! 

నారీమణ్రిరొ పృరుషకారి కటాక్షీంచు - కోరిక వీర్చేటి ధీదు సస్నిధిశే 1॥మ౦] 
కరమొప్ప కల్యాణ కంకణంబులు మెరయ-వరరత్నయాషిత వనిత యెక్కాడిశే (మం; 
వరయోగివరులచే నరుల మర్మము గొని . గురిదప్పకన్న సద్దురుని సని్నిధికే [మం], 

కిలకిలన మేటి కలికి సుందరి బాల = పల్కూల పల్కేేవు కల్కి. యెక్కడిశే మం] 
కల్కిరో పల్కూలు కారిమారిసుతుల - విలనిల్లు నమ్మయాళ్వారు సన్నిధికే మం 
అం దేలు పాదారవిందాషులను (మోయ _ చందనగంధి సీకందు వనియేమే మం! 

అందేవీడండే వేలం దేలు (మోయ గఇందిరారమణుని పొందేటందూ శే [మం 
చెంగావిచీరె పై చెంగులు మెరయగ-ముంగీట నెలకొన్న ముదిత యెక్కడికే |మం॥ 

అంగనలిరు మంచి శృగారయులు చేయి-రమళ్రిరో రంగాని భార్య సన్నిధికే [మం] 

శ్రీ వైష్ణవుల యిండ్లలో నధికప్రచారమందున్న శ్రీ భాష్యకార మంగళ 
హారతి రాఘవాచార్యక్ళత ము, 

పాపా విమోచనా (క్రీ భావ్యకార శుభహారతిదిగో [పా 

1. వానిగ భువి శ్రీ కేళవార్యలకు వంసూనుడచై పుట్టి 

కాషాయ వస్త్రములు గట్టి _ _త్రిదండము చేతనుబట్టి 

పాషండమతస్థుల గొట్టి _ పావనచేసిన పరమపురుష Tey! 

అనునది తెలంగాణమందు పుట్టినదని (శ్రీమాన్ కొమాండూరు రామానుజొ 
చార్యులవారి అభి(పాయము. 

రాపాకవార మంగళహారతులు సాధారణముగా నన్నియు[పొఢరచనమురే, 
ఉదాహరణ కొకొ).క్కచరణము. 

1. నల్ల గొండ మండలమున లింగిగిరి (గామవాస్తవ్యురాలు సింహా(ద్రమ్మ 

యను వైన్షవి చెప్పిన మంగళప రతి యిది. 
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మాయామాళవ గొళ ౨ ఆది 

ప. మంగళం శ్రీసీతారామ మాం పాహి _ కృపయా శ్రీరామ [|మంగ/| 

ఆఅ. ప. తుంగవిహాంగ తురంగ పతంగజ-సంగనదమల కుధాంగ ధనుర్భంగ ([(|మం।1 

చ. సారసాప్త వైరీ నేత సజ్జనాంబుమి_త-మేరుఢీర రణళ్లూర 'వెరిసంహార వారధి 

గఫిర వరద రఘువీర ||మం॥| 

ముఖారి - ఆది 

ప. మంగళములు శ్రీగోపాల నీ కొసంగెద కరుణాలవాల [మం 
మంగళంబులు చేకొనుము సా-రంగవరద భుజంగశయన విహుంగరాజతు 

రింగ కలుషవిఛంగ ముదమలరంగ - జయజయ 1[మం॥। 

నాట = అట 

ప. మంగళకర మంగళం - హరే కృష్ణ ||మం|| 

అ. ప. మంగళకర మౌనిపుంగవనుత భుజంగభూషణ 

సంగ తుంగ విహంగి తురగ పతంగ జార్చిత భృంగకుంతల [మం|| 

చ. సదయహృదయ శౌరే _ సదమల కొందరదన కై టథారే 

ఉదధిశయిన నీరదళరీర వరద కుముదహితవదన మృదుపద 

మదనమదన ధనదనుత ధరధర దనుజాంతక |॥మం|। 

నేను అము[ద్రితములగు మంగళహారతులు సుహారేబదింటిని సేకరంచితిని. 

ఇవిగాక నేను సేకరించిన నాలుగై దువందల తాళప్మత[(గంథములందు 

(సతిదానిలో చివరన నొక పాటయో లేదా మంగళహారతియో (వాయబడియున్న వి. 

(ప్రత్యేకముగా (వతములు, నవరా(త్రపూజావిధానములు, యాజ్రికము మున్నగు 
వానికి సంబంధించిన తాళపత్ర గంథములందు తప్పనిసరగా మంగళహారతు 

లున్నవి. ఈ తాళప(త్ర(గంథముల వయసే సుమారు 100 వత్సరములుండును. 

ఆనాటివారు పాడుకొన్న ఈ మంగళహారతు లంతకు పూర్వము రచింపబడి 

యుండవలెనుకదా । [పాతకాలపు మందపు (కోరట్ల) కాగితములపై నున్న 
పుల్ల మరాజుగార మంగళ హారతియందు (పథమచరణ మిట్టున్న ది. 

“నారసింహా శుభమంగళారతీ-నారసింహా జయమంగళారతీ 11నా|। 
సతత్నాశితజన వితతివినుతిగను మతిచేకొను శివసతి నుతళౌరీ [నా 

దుర్గానవరా(త్ర పూజావిధానము (వాయబడియున్న ఒకానొక తాళపత్ర 
(గంథాంతమున “కోభక్సతునామ సంవత్శర ఆశీ(జ బ 7? ఆదివారము వరకు 



ళంరా తెలుగు జానవద గేయసాహిత్యము 

వావిళ్ల పల్లి వెంకయ్య (పతిలోవున్న (శమాన (వౌసినాడనని కలదు, దాని 

తరువాత “మంగళారతి అను శీర్షికతో అసంపూర్ణముగానున్న ఒక మంగళ 

హారతి యున్నది. (పొఢముగను అందులో దేవభాషలో నుండుటచేత జానపద 

సాహిత్యమున జేర్చవలదనుకొంటిని కాని వేములవాడకే(త్రమునకు పోయినప్ప 

డచటి పూజారి రాజరాజేశ్వరీపూజానంతర మీ మంగళహారతిరో కొంత 

చదువగా వింటిని" ఆతడొక్క-డే కాక యచటనున్న భక్తగణ మతనితోపాటు 

చదివిరి. కనుక నిది సు(ప్రసిద్దమె యుండునని యిట నాయసంపూర్ణ మంగళ 

హారతి నుదాహారంచి భ క్తిసారనస్వత [ప్రశంస నింతటితో చాలింతును. 

జయ డేవి జయ దేవి జయజనని శరణ్యే జయజనని శంణే్య ॥జయ 

జేజే నవచ్మశేశ్యరి సకలాగమగణ్యే-జయపిమగిరి కులనందిని సముదిత 

లావణ్యే = బయ భగవతి కామేళ్యరి సంతత కారుణ్యే 1జయ॥ 

అవపరిమితామృతసాగర విపులమణిద్వీపే =విపుల మంశ్రిద్వ్వీ పే 

తపనోవను చింతామత్రిధామ నిఘననీపే ? -_ 

కృపయా వరమా విష్కృృత కేవలనిజరూపే కేవలనిజరూపే- 

_తిపురే జయ జగదీశ్వరి ధృతచం(దకలాపే 1కయ॥! 

సకమకృపారససంభృత పరదై వతరూపే పర దైవతరూపే - 

కరవినిహిత పాశాంకుశ కౌసుమశరచాపే = 

ఆఖభిమాది మయూథావళి రథరూఢసమీపే రథరూఢసమీపే = 

సపురందర గిరిధర జయ సముదయ సదూ పే 11జియ॥ 

సింధూర రసారుణరుచి సందోహశరీరే సందోహశరీరే- 

సంధానితకుచగిరితట చందిన ఘనసారే = సుందర రదహీరే - 

కందర్చాతి (పియనుందర నుకుమారే 11జియ॥। 

కమసీయానన హిమకర కస్తూరీతిల కే = 

సురనారీ కరచామర మరుదుల్ల లదల కే ఆ 

కలరయుకృంతి మందబంభర కర్ణోత్పలనల కే కర్ణోత్సల నలకే 

నవముకామణ్రి రంజిత నాసామణి కళి'కే ॥[జయ॥ 

కల్పిత కుసుమాలంకృత కచభరమణశ్రిమోశే = 

ముకాతాటంకద్యుతి మండితసుకపోలే , కుంకునురసపంకిల___ 

వేదాంత సంబంధములు 
మోక్షసాధనమగు జ్ఞానమౌర్గ మత్యంతగహనము. భక్రికర్మములు 

రెంటికన్న నిది (శ్రేష్టమని పండితుల యల్రిపాయము. స్వయముగా శ్రీకృష్ణ 
భగవానుడే భగవద్గీతలో ఇటులనెను. 
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6న హి జ్ఞానేన సదృశం పష్మిత మిహ విద్య కే 

తత్స్యయం యోగ సంనీద్దః కాలేనాత్మని విన్దతి 

(శద్దావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరస ్సంయ తేన్టి]య 8 

జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాస్తి మచిరేణాధిగచ్చతి” 

భారిత దేశమునకు తక్కిన ప్రపంచమునకన్న గల వై శిష్య మీ “జ్ఞానము” 

వలననే. ఎందరందరో మహాబుషులీమార్షమున మోక్షము సాధించి (పపంచము 

నకుగూడ నీ మార్గమును చాటిం.లోకవ్యవహారముకొరకు మన మీజ్జానమును 

వేడాంతమని పిలువవచ్చును. 'పపపంచమందన్ని మతములవారి కేదో యొక 

(philosophy) వేదాంత మున్నది. కాని మన వేదాంతమందున్న యోగ ద్య 

మున్నగునవి మనకు [| పత్యేకత నాపాదించినపె. కనుకనే పాశ్చా" ల భారత 

దేశమును వేదాంతులుండు దేశమని పిలిచిరి. ఆమూాదేశమాలందు చేదాంత 

వాక్యము లేపండితుడో, మహానుభావుడో, నూటికొకడు పల్కును. కాని మా 

దేశమున పదునారేండ్తు దాటిన _పతివాలు డేదో [ప్రవచనము చేయును ఇక మన 

పురాణములందు వదునారేండ్లు కాదుగదా గర్భస్థశిశువులును జ్ఞానామృతపాన 

మొనర్బ్చన కథలున్నవి. సంస్కృతమున _ వేదాంతమునుగూర్చి యపార 

వాజ్రియ మున్నది. దానితో పోల్చిచూచిన దేశభాషలం దిట్లి వాజ్ముయము 

తక్కువ. అందును తెలుగులో చాల తక్కువ. ఇట వౌజ్మయమన శిష్టరచనమ9 

నా యభిపాయము. కాని జానపదులు మాత్రము శిష్టులకన్న నెక్కుడుగా 

నీ సంపదను సంతరించుకొనిర. శిష్టులగువారీ (బహ్మవిద్యను చాల పవిత్ర 

మగునదిగా భావించి దేవభాషనుండి దేశభాషానువాదము చేయనొల్లర్డె 6. కాని 

వారు సంస్కృత మున నేర్చుకొన్న విద్య తెలుగులో అక్షరబద్ధము కాక పోయినను 

వాగూపమున మహానదివలె (ప్రవహించినది, జానపదులు దోసిళ్ళకొలది యా 
విజ్ఞానమును (గోలి నిర్భయముగా తమకు దోచినటుల దమ నాలుక యాడినటుల 
గేయములుగా పాడుకొని౮.శిష్టదాజ్మయ మక్షర బద్దమై [ప్రాణములు నిలుపుకొ నును. 
జానపదవాజ్మయము వాగూపముననే చై తన్యవంతమగుటజేసి మన కీ వేదాంత 

సంబంధములగు గేయము అనేకములు తెలుగుదేశ మంతటను లభించును. 

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా - రార పరమానంద రామగోవింద జోజో 
తొలుత _ఐహ్మాండంబు తొ"ఖై గావించీ - నాలుగు వేదముల గొలును లమశించీ 
దిలువైన ఫణిరాజు పాన్పు నమరించీ ౬ చెలియ డోలికలోన చేర్చి లాలించి అని 

పరమార్థముల బాడుచు త మశిశువులనేకాదు._బహ్మాండములను -సెతము జోకొట్టుచు 



“ఓం నమశ్శివాయ ఆరక్షరముల తొట్టి - ఆరంభదూలు నే ఉయ్యాలా 

రక్షకుడు చిన్మయా తొట్రితోపల తాను - ఊగుతూ ఉన్నాడు ఉయ్యాలా 

అని పంచదశిసారమును పాలబుగ్గల కంఏంచు శక్తి తెలుగుతల్లుల కలవడ్తినడి, 

ఆయీ గేయములందలి భావములు జానపదుల కెంతవరకు అనుభవసిద్ధవు 

లనుహట వేరు. వాని పశువుల గాచు బాలుడు మొదలు ముఏవగ్గుపరకు జంక 

మాని “గూట చిలుకేదిరా చిన్నన్నా - గూడు చినటోయెరా యను తకః 

మాలపించును. తత్వ[షయము లుండుటచే గాటోలు నిట్టిగేయ[ులకు తత్వము 

లను పేరు వచ్చినది, ఇట్రి తత్వము అధికముగా నదె కత వేదాంతమయముల, 

“వేమనయోగి పద్యాలు,ఇతర రాజయోగులు పాడిన త ర్వాలు రాజయోగామృూన్ని 

తెలుగువారికి చూరలిచ్చాయి, తెలిసినా, తెలియకపోయినా సత్తు, చిత్తు, 

(బహ్మానందం ఆంటూ కబుర్లు చెపేవారి దగ్గర మహత్తుంటుందని ఆ|శ్రయింగే 

వారూ,తత్వాలు పాడి పొట్లబోసుకొ నేవారూ తెలుగుదేశములో తయారయ్యారు! 

తత్వములను (వ్రాసినవాటను (ప్రచార మొనర్చినవారును అధికముగా (బ్రాహ్మ 
శజేతరులు; శూ(దాదులు అదైకతమున జీవుని (బహ్మత్యము (ప్రతిపాదిళ 

మగుటచే సంఘనవ్యవస్థయందున్న ఎక్కుడత క్క్కువలు వేదాంత విచారమున 

నుండవు. అందును ఇంచుకంత చైతన్యము కనబరచినచో “నీ దే కులమి 
యవరజులను (పశ్నించు (బ్రాహ్మణులు మంయు నృగవర్ల్గముల వరు కూ"ారాష్ట్ర 

విద్యా(ప్రదర్శన 7లమునుండి కనకదాసు, వీర బహ్మముల కౌాలమువరః. నుండిః, 

పీరి దౌష్ట్యమునకు అద్వ్వైతతత్వములును, “ఏకులమ9 నను ఒవర మఢిగికే 

ఏమని పలుకుదు లోకులకు, లోకులకూ పలుగాకులకూి అను పాటలును నోటి 

మూతలు, కనుక అధికాములు టబోధనకై, అనధికామలు సంతృప్తికై యిల్టీ 

పాటలు పాడుట యాచారమైనది. కనుకనే అ(గజన్యములడారి కర్మనిష్ట 

(ఆడంబరము, వర్గా(శ్రమాచార విధులు, పూజాపురస్కారములు, _ప్రవచనముణ 

మున్నగునవి కొన్నికొన్ని తావులందు గర్హంపబడీనఏ. వేమనయోగివంటీ 

సంస్కారపరుల మాటలూతగా గొని యాధార్థ్య మెరుగని తరువాతి యోగీ 

(బువులు, కపటసన్యాసులు, దొంగ గురువులు చిలుక పల్కులు పలికి (ప్రజల 

కండ్ల మట్టిగొట్లి పొట్టవోపికొనింనుమాట పరమసత్యము. దీనికొక చిన్న 
యుదాహరణము. శత్వములందు మర్మకవిత్య ముండును. అది తెలిసకొ నుట 

మహాకష్టము.సాధారణముగా రాజయోగమంతయు(సాంఖ్యతారకా మన న్లముబ) 
1. జానపదవాజ్మయ పరిచయము, పుట 196, 



భధ 

ఇట్టి మర్మ క ఎత్వమయముగా నున్నది. తత్వములు (వాసి శిష్యగణము 

గూళ్ళుకొనియున్న ఒక నజీవుడగు మహానుభావు) చెంతకు వెడలి మర్మ 
కవిత్వమున్న కొన్ని తత్భముల కర్ణమడిగితిని. కాసి మా గురుళిష్యు లియువురకు 

నొకేచోట నట్టువడెను. ఆనాటినుండి యీ కల్పనాతత్వములన్నియు బూటకములే 

యని భావింపదొడగితిని, కాని సీకారామాంజనేయనంవాదము మున్నగు 

(గంథములు చదిపన తరువాత కొన్నింటి యర్థములు తెలిసిన ఏ. అప్పటికిని 

చాలభాగము తెలియకుండ నే మిగిలిపోయినడి, పెకిరు.రు శిష్షులగు వేదాంత వేత్తల 

నడిగినను వాని యర్థ మవగతము కాలేదు, 

“మొనలు మీదుగ తలలు క్రిందుగ మొలచి యున్నది వృక్షమూ 

మోద మలరగ మంటిమీదను మద.ఉను విహరించెరా 

చిదియపెట్టిన బంటుశకై వడి చీమ యేనుగు మంగెరా 

మ్మ్యరవీగుచు కేకడయచు యీగణ మంచము మింగెరా? 

అను తత్యము నెకదాని నుదాహరించి ఇదియంతయు నయోమయమనియు 

ఉద్దిష్ట ప్రయోజనమునకు దూం మైనట్రిదనియు పండిత (శ్రీ అక్కిరాజు ఉమాకా న 

విద్యా శేఖ ఏలవారనిరి!. కాని మొనలు మీదుగ తలలు (కిందుగ యనుహట మనకు 

(కొత్తది గాదు, 'ఊర్జ్వ్యమూలమధళశ్శాఖ మశ్వత్రం _పాహురవ్యయమ్” మున_గు 

(ప్రవచనములు మన మెరిగినట్టివే. కాని చీమ యేనుగును (మింగుట, యీగ 

మంచమును (మింగుటవంటి రూపకములనుమాతము భేదించుట కష్టమే, 

పరాత్పరుని యిచ్చాళ క్రి-అవ్య కృము.నుండి తిగుణాతగ్రక్యైన సర్గము వ్యక్త 

మగుచే దీనికర్టమనియు, మదగజము ఎరుకయనియు, చీమ అగ్నితత్వ్వ;। పధాన 
మైన లయళ క్రి యనియు, ఈగ వ్యానవాయువనియు, అహ౦ (బహ్మా౭స్మి యను 

భావధారిణము విట్ణఏగుట యనియు,శివో౭హమను హే కేక వేయుట యనియు శబ్ద 

మనోబుద్ధి చిత్తములను నాలుగు పాదముల మనోమండలపు మంచమును గారుడ 

మను యోగళక్తిచే లయమొనర్చుపే యిందలి త త్త్వార్థమనియు (శ్రీ పూదోట 
మఠాధిపతులై నఆనందనాద స్వాముల వ్యాఖ్య ఇట్టి మరిక విత్యము గల తత్వములు 

కొలదియే కనుక విచారింప బనిలేదు. ఇట్టి స్వల్పాంశములచే నా విద్యనుగాని, 
నిజమైన త త్ర్వవేత్తలనుగాని, గురువులనుగా) కించపరచుట నా యభిప్రాయము 
గాదని భావించునప. ఏగంటివారు, పోచులూరి వీర బహ్మము, పూదోటమఠం 

1, నేటి కాలపు కవిత్వం - నా విమర్శ. అయోమయతా్యధికరణం. వుట 85. 



కడి తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యవ్న 

లింగావధూత, వేమనయోగి, సిద్దప్ప, శేషాచల స్వామి, (బహ్మానంద సరస్యక్రీ 

స్వామి, పరుకురామపంతుల లింగమూర్తి, థోజదాసు, ఎడ్ల రామదాసు 

మున్నగువా రనుభవజ్ఞులయిన యోగులు మహానుభావు లెందరో యిట్టి రచనలు 

చేసియున్నారు. వారి నే మూ[తము శంకించుటకు వలనుపడదు. ము(ద్రితము శ్ర 

నాకు లభించినవి సరుఖురామపంతుల లింగమూ ర్తీగార “నీతోపాటి, కవి యెవరో 

తెలియని “నారాయణళతకరము, తోట వెంకటదాసు రచనమని చెప్పదిడు 
'రాయరామక్తక్మ, సుమా రిరువదిమంది రచయితల తత్వముల నొకచో 

జేర్చన “అత్య లో ధామ్య తతతృములూ, సాతెల్లి బాబడాసు రచించిన “కల్మివమాం 
తొతంకీ రనలు, పోతులూరి పీర్యబహ్క్కాంగా రోఠాలజ్ఞాన తత్మంములు'( ఇందులో 

గూడ పదిమంది రచయితల పేళ్లున్నవి)పూదోటమఠం లింగావధూత స్వామళ 

త త్వగీతామృతము'భాగవ తుల కృష్ణదాసు(అవంతి (ప్రభువు రచించిన ఖద్డ బిర్గణి 

తత్పతందార్హదడువ్రలు, గుజ్జుల నారాయణదాసు | వాసిన “తాల్ కామృతసారము' 

అల్లూరి రాటేశ్వరామాత్యుడు చెప్పిన “(క్రీరామగీతొ చెంచు రామకవీం(ద్రుని 
“అరామనామమావోత్భ్యం మూ, “వసిష్ట వాక్యములు”, సాయం వరదదాసు 
“నోమళ్ళివాయ గేయామ్య తము వేదపన్నాల సుందరాత్మజుని'వోదాంత భచ్చెల 

కొోథిబగంటోవారి వచనమలిమున్నగునవి కలపు. ఇవిగాకను స్త్రీల పాటల 
సంచికలందును, నేదునూం గంగాధరంగారి వచురణములందును కొన్ని 

తత్వములున్నవి. అమ.[((తములగువాని నెన్నింటినో సేక ల౦ంచిళలిని. వీధి భిక్షుక. 

చెంతను, వృద్దుల చెంతన్కు పూర్వవాళప(త్ర(గంథములందును అనేకములగు 
తత్వములు లభించినవి. ఇంకను బేతపూడి పర్యబహ్మదాసు */భవ్యోనందో 
త్రో రొనోలు” యల్లమదాసు 'గుటుజ్జా నాయ్య తము వీవీ పేట తాను “దొగ, 
బోధాధ్యా తులు" గొల్లపూడి రామలింగళా వరి “9 వౌకాంతసేవి వంటివి 
శ్రీపాదవారు సేర్కొనియున్నారు 2 పైన పేర్కొనబడిన “ అత్భ బో ధామృళ్ 
లొల్త్ (యులు? కాలజ్ఞాన తత్మములు' మున్నగు సంకలనములందు కాననగు 
వివిధరచయితలు “పోతులూ౮ ఏీర(బహ్మం, వేణుగోపాలదాసు, భద్రాచల 
రామదాసు, ఏరదాసు, నరసింహదాసు, భోజరాజు, ఎడ రామదాసు, నారాయణ 
హరిదాసు, సుబ్బకవి, బాలకృష్ణయ్య, నమ్మయ్య, ఏగంటివారు, అంతి రంగయ్య, 
అప్పలదాస్తు కృష్ణయ్య, ఏగంటివారి శిష్యుడు నంజయ్య, పంమి వీరయ్య, 

1. Bulletin of the Govt Oriental Manuscripts library 

Madras Vel VII. No. 1, 2 
డిం కిన్నెర, డివెంబరు 18538, 



పారమార్థిక గేయములు ౪౧౩ 

(వీరాచార్యులు), యతిపతి, "కేశవులు, వీరాస్వామివంటి శ్రై_వవైష్షవులే కాక 

మహమ్మద్ హుస్సేన్, పీర్ మొహియుద్దీన్, దూదేకుల సిద్దయ్యవంటి 

తురకలును దూదేకులవారును కలరు. రచయితల యూరుపేరులు లేని దరువులు 

శ్రీ ర్త నలు వచనములు తత్వములు కందార్థి సీసార్థము లనేకము లున్నవి. ఈ 
వివరము లింతటితో విరమించి ఆ తత్వములందున్న విషయములను తెలిసి 

కొందము. 

సాధారణముగా నీ తత్వములందు రాజయోగము, అచల వేదాంతము, 

గుచభ కి, సీతిబోధము, సంఘసంస్కారపరాయణత్వము, వర్గా(శ్రమాచార 

నిరాసము, వె రాగ్యబోధము, స(త్సవర్శ నము, అహింస మున్నగు విషయము 

లుండును.కాలమునుబట్లి ఏగంటివారి రచనములును వారి శిష్యుడనని చెప్పుకొన్న 

నంజయ్య తత ౪ములును (ప్రాభీనములుగా నిశ్చయింపవచ్చును. సంకలనము 

లందును మౌఖిక(ప్రచారమునను గాన్సించువానికన్న ఎగంటివారి రచన అధికము 

అము[ద్రితములుగా నున్నట్లున్న వి. ఇప్పుడిప్పుడే మద్రాసు (ప్రాచ్య పుస్తక 
భాండాగారమువారు వానిని ' పకటించుచున్నారు, వస్తుగౌరవమునుబట్టి చూచిన 

పరశురామపంతుల లింగమూర్తి గారి “సీతపాటి సరోోత్కృష్టము.వస్తుగౌరవము 
రచనావిధానము శై లినిబట్టి కాబోలు కృష్ణ శ్రీగారు “ఇది పాటవరసని ఉన్నది. 
అంతేగాని స్త్రీల పాటకాదు. గొప్ప వేదాంత (గంథం మట్టుకౌను* 1. అనిరి. 

వారి రెండవ వాక్యము పరమసత్యము కాని మొదటి వాక్యముతో నే నేకీభవింప 
జాలను. ఐనను వారట్లనుటచే నా పాటకు (ప్రాంతీయ (పాక్షిక) (పచారమే 

కలిగియండునని యూహించితిని. ఏలయన నేనాపాటను మౌఖిక(పచారమున 

గాంచితిని స్త్రీలు పాడగా సేకరంచితిని. రచయిత తెలంగాణమువాడు కనుకను 

విషయము గహనమయినది కనుకను తెలంగాణము బయట నది యంత (పచార 

మందలేదేమో। కాని తెలంగాణమున కొలది సంస్కారమున్న ఇండ్లయందు 

సైతము పెద్దతరము (ప్రతి స్రీ ఈపాట పాడ గలదు,(మా నాయనమ్మగారు పాడగా 
విని నేను (వాసికొంటిని. తరుదాత తాళప[త(గంథములు అచ్చుప్తుస్తకములు 

చూచితిని.) కనుక “సతపాటితో విషయవిమర్శనమునకు గడంగుట లెస్స. 

తెలుగులొ సర్వోత్కష్టమగు వేదాంత (గంథము “నీతారాయాంజనోయ 

నంవాదమును రచించిన పరశురామపంతుల లింగమూర్తిగారే న్రీలకొరకీ 

1. భారతి-విజయ భా_దపదము, నెప్టెంబరు 1958. వుట 280. 



వట తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

అప్పుడే తాను సచ్చిదానందపర(బహ్మామగును. మట్టితో చేసిన కుండ లన్నియు 

మట్టియెనశ్లే (ప్రపంచమంతయు (బ్రహ్మమని తెలిసిన, విషయ నిర్విషయ 
భేదము లేక తా నఖండ|(బహ్మ్యామగును, దీనికై విజ్ఞానము, వైరాగ్యము, ఉపరతి 
యవసరము, ఇది యమనస్కము. సాంఖ్యము సర(బహ్మస్వరూప మిట్టిదని 

తెలియజేయును. కారకము మనస్సును పరిశుద్దము చేయును. అమనస్కము 

నీవె సర్మబహ్మమని నిర్ణయించును. 

ఈ మూడువిధముల రాజయోగమును సీతపాట క్లుప్తముగా దెలుపుచున్నది. 

ఈ పాట 

“(శ్రీరాము జానకీసీమంతినీకొము ధారాధరళ్యాము దలచీ 

ఆరామునకును నిత్యానపాయిని యైన ధారుణీసుతను నేవించీి యను 

వాక్యములతో గారంభమైనది, ఇంతవర కుదాహంంచిన వాక్యములు కృతికర్త 

రచనాసారళ్ళమున కుదాహరణముగా గొనవచ్చును. 

“దుష్టమె వ్యష్టి సమష్టి రూపంబైన దృష్ట్ట్రపపంచంబు సీత 
దృష్టాంత దార్జాంత (శేష్టార్థముల నొకట నష్టంబుగా జేసి నీత? కఠినమగు రచన 

కుదాహరణము, 

“ఆందుగల చిత్క్మళల చందంబు విను హృదానందంబుగా నింక నీత 

మందాకినీ కుంద మందార సుమబ్బంద సుందరాచ్చ(పభల్ వ్సీత్ర 

నీల వెదూర్య (ప్రవాళ మౌక్తిక సువజాళి సన్నిభ రుచుల్ సీతి 

శబ్రాలంకారములకును (పసన్నతకును ఉదాహరణము, "పె పాదములు 
ర 

“మందాకినీ సుధాసందోహ దుగ్గాద్ది సౌందర్య లహరుల చందమునను 

మందారి మల్లి కా కుందారవిందోరు చందన పష్పరుకృయిము పగిది ! 

నిందిరాసుందరీ మందిరాంత ర్మకరంద నిర్జరరుచి (పతతి రీతి 
నిందుభృన్నంది సం|క్రందన కరిమృ గేం్యద ఫణీం[ద దీప్తి బృందముల భాతి” 1 

అను సీసపాదములకు క్లు ప్రీకరణములు. ఇట్టి పోలిక లెన్నియేని చూపవచ్చును, 

“శివశివ యన మేలు తుమ్మెదా = శ్లీవుడంసేనె విన మేలు తుమ్మెదా 

(శ్రీకంఠుడను పూవు తుమ్మెదా . మూడు = లోకమ్ములాయెను తుమ్మెదా 

సాకారమైయుండు తుమ్మెదా - పర = మెకాంతమున జూడు తుమ్మెదా 

1. సీతారామాంజనేయ సంవాదము. 1-188. 

2, సాధకుని మనస్సు, 



పారమార్థిక గేయిములు క్ 

ఆరురేకలపూపు! తుమ్మెదా = అది - మీరునే వాసనల తుమ్మెదా 

వేరుసేయక నీవు తుమ్మెదా = శివు = జేరి భజయింపవే తుమ్మెదా 

అష్టదళములమీద తుమ్మెదా - నీ వంటి చరియించవే తుమ్మెదా 

అను తుమ్మెదపదములు మిక్కి-లి (ప్రసిద్దములు. వీనిని రచించినది ఏగంటివారు. 

ఎబ్బజానపదసారస్వతమున నీ యేగంటివారి రచనము లత్యంత ప్రాచీనములు. 

ఏరు కాకతీయుల కాలమువారనుట నిజమేని వీరి తుమ్మెదపదములు 

మరియు ఏలలే ఇప్పటికి మనకు తెలిసిన (ప్రాచీనపుపాట లగును. వీనినే 

మేగంటివారి వచనము లందురు. పీనిగూర్చ శీ) మల్లంపల్లి శరభయ్య గారట్లు 

వ్రాసిరి, *ఏగంటివారి వచనములను శై వవేదాంతప్రతిపాదకముల్లై న యీ 

గేయములు డి. నెం. 2484 వర్హతమైన తాళపత్ర పతినుండి యుద్భుతములు. 

వీనిని వచనము లనుటకన్న తత్వములనుట మేలు. గహనములై, సం(ప్రదాయెక 

వేద్యములయిన పరమార్థవిషయములు మనోహరముగ నిందు వర్ణింపబడినవి, 

అపురూపములగు పలుకుబడులును పెక్కు.లు వీన గలపు. ఇప ఏగంటి 

(గ్రామమున వెలసిన నంజేశ్వరుని కంకితములు. వివరణ పట్టికలలో నీ 

గేయక రృనుగూర్చి ఏగంటి లక్ష్యయ్యగారనియును పిడుపరు లక్ష్మయ్యగా 

కనియును పేర్పొన్నది సరికాదు. పో సెట్టి లింగకవిచే నవచోళచరి(త్ర (ప్రస్తావనల్ 

నాదిమశివకవిస్తుతిలో పాల్కురికి సోమనాథుని పిమ్మట సుప్రసిద్ధ గేయ 

రచయితగా స్తుతింపబడిన గార్లపాటి లక్ష్మయ్యగార ఈ పదములకు కర్త. 

ఈ లక్ష్మయ్య గారే (ప్రశ స్తగేయకర్తలయిన శివయోగసిద్ధులుగా దోచుచునా రు, 

మూల, ప్రతిలో కొన్ని గేయములకు మ్యొత మే రాగము లుల్లేఖింపబడినఏ. మొదటి 
గేయములుమా(త మిప్పుడు (పకటింపబడుచున్నవి. మిగిలినవి కమముగ 
రాబోవు సంచికలలో (పకటింపబడును.2. ఇంతవర కీరెండు సంచికలయందు 

కొన్ని గేయములు 1పకటింపదిడినవి. వీనిలో పైన పేర్కొనబడిన తుమ్మెద 

సదము మరియు “నూర్యసోమవహ్నినడుమా" యనెడు ఏలయును గలవు. ఇవి 

ఇంతవరకే. మౌఖిక్యపచారమునను * కాలక్ఞానవచనములు "వంటి తత్వ 
సంకలనములందును ఉన్నవి. పాల్కురికి సోమనాథుడు పేర్కొన్న తుమ్మెద 

1. షట్నకములు. . 

2. Bulletin of the Govt. Oriental Manuscripts library 

Madras. Vol. VII. No. 1, 1954. 



౪౧౮ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

పదముల కుదాహరణములుగా ఏగంటివారి తుమ్మెదసదములను బేర్గొనవచు ఎను. 
పైన పేర్కొనబడిన ఏలలో కొంత మర్మకవిత్వముగూడ నున్నది. 

“సూర్యాసోమావహ్ని నడుమా-శౌర్యమానే చిలుకా గంటి 

నూర్యాదీపి కాయుచుండగా - యాగంటిలింగా-చూడ చూడాశ్చర్యమౌగానా 11సూ॥ 

ఇంటిగుండా చూచుచుండా_కంటి నుదయాగిరీ మీదను 

సాముజేసె సంజ్ఞ తెలిసీతే _ ఓ యాగంటిలింగా- సారమైన పుట్టా జేరూనూ 11సూ॥ 

పాముపేరూ! చెప్పా విషమూ - ఆడాకాడా కక్కేగదరా. 

చీమ యెనుపోతు కడుపూన = ఓ యాగంటిలింగాదీమసమున (మింగియుంటిరా[నూ॥ 
ఆకాశానా కూసేకోడి - చీకాటీలో (ప్రొద్దుబొడిచే 

.. +. టీ యాగంటిలింగా = ఏకమెన వెన్నెల గాసేరా ॥సూ। 
కానరాని యడవిలోనంవానలేని మడుగు నుండే 

వానలేని మడుగుమీదటా _ ఓ యాగంటిలింగా - మానరాని అగ్ని పు కైరా ॥సూ॥ 

ఆకులేని ఆడవిలోన_తోకలేని మృగము బుగా 

తోకలేని మృగమూ కడుపూనా = ఓ తకం బెల - ఈకలేని వక్షి బు'ప్తేరా 11సూ॥ 
పుయ్యావాలె మేన భూతి- వెయ్యావాలే రుదాకెలు 

చెయ్య్యావాలె శివుని పూజలు=-ఓ యాగంటిలింగా.కొయ్యావాలె కర్మబంధములూ॥సూ॥ 

ఇంకొక ఏలపాటకూడ గమనింపదగినది. 

“సన్నంపూ దిడ్డీ వాకిట_పున్నమావెన్నేల బైటా 
క న్నెరాల నాదమింటీరా-ఓ యాగంటిలింగాఎవినగవినగ వింతలాయెనురా 11స॥ 
చిచ్చు కడుపున చీకటి బు'ప్టె-చీకటి కడుపున చిచ్చూ బుస్తే 
చిచ్చు విక పేక మైతేనూ = ఓయాగంటిలింగా - చినె ఎలాడి బాల పుస్రేనూ- 

ఇట్టి మర్మకవిత్వమునకు పూర్తిగా అర్ధమేరును చెప్పరైరి. వెన్నెల 
యనగా చిత్క్మళలనియును కిన్నెరలధ్వని నాదమనియు చిచ్చుచీకటులు జీవుడు 

మాయలనియ కొంత యన్వయించుకొనవచ్చును కౌని (పతిమాట కర్థము 
చెప్పుకొనుట కష్టమే. ఇట్టి మర్మకవిత్వము బెంగాలు దేశమున “*బాల్' జాతివారి 
వావ స శముంంపను గలదు?2. 

1, కుండలిపీళక్తివి మేల్కొల్స్చి వట్బక్రముల గడవి సహ్మస్రారమునండు 
(వ్రకిష్టించుట కాబోలు, 

2, ‘Mystic minstrels of Bengal’ 
March of India Vol. VY. No. 1, Sept. Oct. 1952 



పారమార్థిక గేయములు ౪౧ణ౯ా 

లక్ష్మయ్యగారు వీరశైవులు గనుక నామతమందలి వీరత్వము అనగా 
శ వేతరమతముల పట్ల విద్వేషము కూడ గాననగును. 

“వీర కెవాచారవిభవము మదిలోన, గోరక శివుని గొలువ నేరక 

చేరొక్క మతమున విహరించు హీనుల, జేరంగ నేగంటి సిద్దయ్య నగెబో 

వేదస్మతులయందు ఆంగ ముతీర్థ (వ, సాదమే వబ క్రని చాటంగనూ 

కాదన్నాయట్టి పరవాదుల ముక్కులు, ఛేదించి ఏగంటి సిద్దయ్య నగెబో” 

ఈ సిద్ధయ్య యెవరో? వీరశై వులు గురులింగజం గములను చై వతములుగా 

గొలుచుట గలదు. ఏగంటివారి రచనములందు నీతి ప్రబోధము కూడ కలదు. 

పర్లి, తెరవాటుగొట్టీ తెచ్చి తేగమిచ్చే కీ రికంచు-నొరుల నొప్పించక యుండుకే చాలు క్ మ 
పరుల బాధించి సంపదల బొందుటకం"జ-ధర దున్నుకొని _బదుకుదారి ద్య మే చాలు 

ప, ఓపి తేపుణ్యము నేయుమోపకుం కేఊరకుండు-పాపసము నేయకుమం తేపదివేలుజీవుడా 

చరణ, ఒరులతో చాడి చెప్పి యుడుగర లందుకంటె_గరిమతో గోచైన క్టేది మేలూ 

వరుసతో కల్లలాడి వాచాలు డగుకంచె.నరయంగ మూగవాడ యేది మేలు 

పరులచే నప్పుచేసి పప్పుకూడు దినుకంటి-దొరకు నంబలి యొక్క. దోనెడే చాలు 

పర దైపముల గొలచి పడయు నిద్ధులకం టె-ఒరిమ నేగంటీశునొద్ద నుంయే చాలు 

మరియొక గేయమున యోగిలక్షణము లిటుల చెప్పబడినవి, 

సల్ల. ఆరయ నాలుక జిడ్డు నంటకుండిన యట్లు-పరగ దామర సీరు పట్టన ట్లూ 

గరిమ బూడీద గచ్చకాయ నంటనియట్లు-బురదయును గుమ్మరపురు గంటనట్లూ 

అ.ప. పొరలి సంసారము బొరయకుండెడు యోగియరసి కోర్కెలయందు నంటబోడు 
చరణ. అవని మీదను నీడ యంటకుండని యట్లు_తవిలి నీరను రవి తగులనట్లూ 

అవలీల రూపంబు నద్దమంటనియట్లు-వివరింస మరి వీరు వెన్నంటనట్లూ 

వర్వతగుహలందు పలుకు లంటనియట్లు-దర్వి పాకంబు రుచి దగులనట్లూ 

ఉరి ని జీడి లోవిత్తు నంటనియట్లు-గర్వులను నేగంటిఘను డంటనట్టూ 

సహజమగు భక్తి లేనిచో, 

“వటులింగ తేజ స్యత్సాణి గాకుంచేను- చెట్టుమీద నొకరాయి చిక్కి నటు గాదా 
అటుదేహా బహురూప మిటు గానకుం'టేను-వట్టిగుళ లో నమశ్శివా యనుట గాదా 

యని వెక్కి.రించెను. 

మహాయోగియై, [ప్రజాకవియై, సంఘసంస్కారాభిలాషియై |పసిద్ధి 

గన్నవాడు వేమన. సమకాలీన మతాచారములను వేమన విమర్శించిన గేయఖండ 



మొకటి శ్రీ వావిలాలసోమయజులుగా రు సేకరించి (పకటించిరి.! దాని నిట 

పొందుపరచుచున్నాను,. 

“జాతర జాతర సుమ్మీ - జాతర తీతుడు వేమన సుమ్మీ 
వేదాతీతుడు వేమన సుమ్మీ. వేమన చెస్పిన వేదము సుమ్మీ 

వేదశాస్త్రములు వాదులు సుమ్మీ-వాదులనోళ్ళకు బూదిడు సుమ్మీ 

కన్నవారు మరి చెప్పరు సుమ్మీ= 

చెప్పిన నెవ్వరు చేయరు సుమ్మీ-చేనినవారే సిద్ధులు సుమీ 

సరళశైై లిలో సులభ[గ్రాహ్య మగునటులుగా అదై కతామృతము నాబాల 

గోపాలమున కందించు త్రీలపాట “నారాయణ కతకమూు. శిష్టవాజ్మ్యయమున 

శతకసాహిత్య మొకళాఖగా పంగణింపబడును. నారాయిణ శతకము పద్య 
కావ్యము కాదుగాని శతకములకువలెనే దీనికిని నారాయణా యను మకుటము 

(పతి గేయఖండాంతమున నున్నది. మొ తము 119 గేయఖండము లున్నవి, 

ఇది “శ్రీరంగరంగ రంగా నాయన. కావేటి రంగరంగా యను (శ్రీకృష్ణ 

జననము పాట వరుసలో నున్నది. ఇంత చక్కని గేయమును రచించి తన 

పేరు చేర్చుకొనని యా మహానుభావుడెన్వరో తెలియదు. ఈ గేయముకూడ 
శతకములవలెనే (ప్రార్ధనతో నారింభమై పశ్చాత్తాపము, ఆత్మనివేదనము 

వేడికోలు మున్నగువానితో నొప్పుచు రానురాను వేదాంతములోనికి దిగినది. 

శ్రీరమా హృదయేశ్వరా భక్తజన, చిత్త జలరుహ భాస్కరా 

కారుణ్యరతా్నాకరా, నీవెగతి కావవే నారాయణా 11 యను (ప్రార్థనమును 

“పాపికర్మముల జేసి నరక, కూపముల బడజాల నికను 

సీపాద భక్తి యొసగి యొక్కదర్శి జూపవే నారాయణా | 

దానధర్మముల జేయనేర నీ, దాసులను బొగడ నేర 

నానేరముల దలసక దయచేసి, నన్నేలు నారాయణా || 

వేగి లేచినది మొదలు సంసార, సాగరంబున సీదుచు 
మీ గుణము నొకవేళను దలవ గద్కె మేలనుచు నారాయణా || 

ఎంత పొపాత్కుడైన మిము దలచి, కృతకిత్యుడెను పుడమి 

నింత పరుసము సోకిన లోహందబొ,హేమమౌ నారాయణా! యను 

పళశ్ళ్చాత్తాపముతో కూడిన ఆత్మనివేదనమును, 

యమకింకరుల దలచిన నాగుండె, యావులింపుచునున్న ది 

1, గేయరచనలు.పాచీనులు. (పతిభ. జూలై 1940 



పారమార్థిక గేయములు టు 

యముని బాధలు మాన్సను మాయప్ప, వెద్యుడవు నారాయణా |] 

శరణుజొచ్చినవాడను నేజేయు, దురితముల నవహరించి 

పరమపద మొసగగదవే యికనై న, పరమాత్మ నారాయణా యను వేడికోలును 

గావించి యదై కతమును టోధించెను. సచ్చిదానందముల మూటిని ఎంత 

సులభముగా నరటిపండొలచి చేతికిచ్చినట్లు స్త్రీల కందించినాడో గమనింపుడు. 

కాల్మ్యతయాబాధ్యమై మరి నిరాకారమై యుండుకతన 

చాలగా తత ్వజ్ఞాలు తెలియుదురు సత్మగుట నారాయణా |! 

జ్ఞాన స్వరూపమునను నజడ మై జడ పదార్థమ. నెల్లను 

గానగా జేయు కతన చిత్తండు9 ఘనులు నిను నారాయణా |! 
సుఖదుఃఖముల రెంటికి వేరగుచు నుఖరూపమైన కతన 

సకల వేదాంతవిదులు ఆనందమం(డు నిను నారాయణా || 

తరువాత ఈశ్వరనిరూసణము, (ప్రపంచనిరూపణము, జీవాత్మనిరూ పణము 

మొదలుకొని సాంఖ్యతారకానునస్క.ములను చక్కగా వ్యక్తృపరచెను. ఆత్మను 

వరించుచు, 
ణు 

అనల తప్తంబుగాదు జలమునను మునిగి తడి జెందబోదు 

అనిలశుష్కుంబుగాదు నిరువమంబని తెలుపు నారాయణా॥యను చిన్నమాటలందు 

“నైనం ఛిన్ష ని శస్త్రాణి నెనం దహతి పావకః 

నచైనం క్లేదయంతా్యపో, నశోషయతి మారుతఃియను భగవద్గీత శ్లోకమందలి 

' భావమును దెలిపెను. తుట్టతుదకు 

చిలుక సలుకులు పలికితి నాకేమి తెలియు తత్యరహసన్యము 

వలదు నను నేరమెంచ సాధులకు, నలినాక నారాయణా || 

శరణు భక్తార్రిహారి గురురూప శరణు సజ్ఞనరక్క 

శరణు దురితొఘనాశ శరణిపుడు, కరుణించు నారాయణా] యని నమ్ముడై 

వేడుకొనెను. కృతికర్త చెప్పినదంతయు నద్ర్వైతమగుటచే తన పేరుతోడనే 
పరమాత్ముని “నారాయణా యని సంబోధించెనేమో ! 

“అవగతాఘకృతుు డె యీరీతి, నభ్యాస మొనరించుచు 

నవరోక్ష నిద్దినొందు _బహ్మాంబు, తానగుచు నారాయణా” 

(బహ్మ౦బు తానగుచు ననుమాటలో ఇది గర్చిత మేమో యని నాయనుమానము, : 

తేక నాయనుమాన మసత్యమని (బహ్మంబు తా నగుచుండెనా ? ఏమైననేమి 

పోనిండు : 



౪౨౨ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

నారాయణశతకమున కనుకరణము “రామరామళతళమూుి. సారళ్యమున 

నిదియే మిన్న. వ స్తువులో కించిన్మాతము భేదము దక్క. తక్కి.నదంతయు నదే, 

(శ్రీలక్మీ(పాణలోలా, మౌనిజన చిత తామరసభేలా 

ఫొలాక్ష వినుతశీలా దయజూడు వర మేళ రామరామ || యని యారంభమై 

నిక్కమని సంసారము, మదినమ్మి స్త్ స్మరణ చేయలేక 

అక్క-టా యముని కిపుడు, పిట్టవలె జిక్కితిని రామరామ || 

తల్లిదం (డొదులనియు మరి యన్నదమ్ము లని నమ్ముకొనుచు 

నెల్లకొలంబు మదిని నీభక్తి నేమరితి రామరామ || 

మోసపోతిని గదయ్యా, యికముందు దోచదేమందునయ్యా 

సీచాత్యుడను గావున లోనై తి నాసలకు రామరామి యను నిర్వేదముమున్నగునవి 

రెంటను సమానములే, వేదాంతము రెంటను ఒక్క_ కే. ఇక దీని యందధికముగా 

నున్నవి పిండోత్పత్తి (క్రమము మున్నగునవి. 

“సనతిపతులు గూడినపుడు శుక్ల ంబు బుతువై న శములనుందు 

నతిశోణితమున గలిని బుద్బుదం బవునుగద రామరామ॥। 

వదునైదు దినములకును నది గట్టిపడి విండరూవమౌను 
గదిని యొక నెలకు శిరము నేర్పడును గాదె (శ్రీరామరామ || 

ఇటుల తొమ్మిదవ మాసమువరకు పరిపూర్ణపిండ మె 

మరి తొమ్మిదవ మాసము రాగానె మురికియౌ గర్భమందు 

హరిహరీ నిలిచియుండ లేననుచు ,వెరపొందు రామరామ || 

దశమమాసము వచ్చిన సమయమున దగ నధోముఖముగాను 
వనుధసె జని]ించియు మాయచే పర్థిల్లు రామరామ || 

ముసరులు గింకరులును గిసరులును ముట్లు దోషంబులును 

బౌసగ నెలదోషములును నేవేళ బొందుచును రామరామ ఈరీతిగాసహజముగా 

సరళముగా వర్షింపబడెను. (థ్రీ జనమంచి వేంకటసు[బిహ్మణ్యశర్మగారు (వ్రాసిన 

పీఠికలో నున్నదిగాక మరియొక (పాత |ప్రతియందు గద్యముకూడ నున్నది. 
“ఇది శుక్షనామసంవత్సర  మార్గశిరబహుళ బుధవాసరంబున తోటవంళ 
పయఃపారావార సుధాకర నరసింహప్య్ముత సుజనవిధేయ వేంకటనరసింహ 
(వ్రణీతంబయిన (శ్రీ రామరామ శతకమునందు నీతి సం[గ్రహమును,పిండోతృ త్తి 

(ప్రకారంబును, సంసారబంధమోక్షణంబున్కు పరమాతీతభాపంబును, (ప్రణవ 

మహిమంబును, (బహ్మానుభవంబునుంగల రామరామ శతకము సంపూర్ణము- 



పారమార్థిక గేయములు భం 

గద్యమున పేర్కొనబడిన వివరములన్నియు నతిమనోహరముగా చెప్పబడిన 

వనుటలో సందియము లేదు. పాటలో గూడ చివరన కర్త తన తల్లిదం(డ్రులు 
(గ్రామము తన పేరు మున్నగు వివరముల నిచ్చెను. వేరొక (ప్రతిలో 
శ్రీ నుబహ్మణ్యశర్మ్కగారు తమ విజ్ఞప్తి” లో నిటులనిరి, *........ (కర్త) 

నెల్లూరిమండలవా స్తవ్యుడు .... శూ దులలో బలిజవంశమున బుట్టినవాడు .... 

నారాయణ శతకము ననుసరించి ఇయ్యది (వాయబడినట్లు తోచుచున్నది. శుక్ల 
వత్సరమున ననగా నెనుబది వత్సరముల [కిందట [వాయబడిన దనరాదు, 

రెండు శతాబ్దములనుండియు నిది వాడుకలో నుండినట్లు వినబడుచున్నది.” 

శర్మగా రభిప్రాయపడ్నట్లు రెంటికిని పోలిక లున్నవి, ఆరంభమందలి (పార్థనము 

గమనింపుడు. 

నారాయణ శతకము :గ్రీరమా హృదయేశ్వరా భక జన చిత జలరుహ భాస్కరా 

కారుణ్యరత్నాకరా నీవె గతి కావవే నారాయణా” 

రామరామ శతకము: “శ్రీలక్షీ్మ (పాణలోలా మౌనిజన చిత తామర సఖేలా 

ఫాలాక్షవినుతశీలా దయజూడు వరమాత్మ రామరామాి 

సాధారణముగా బలిజలు వీరశ్రై వులు కాని యీత డదై \తివలె దోచును. లేనిచో 

'మొదట విష్ణు,పార్థనముగాని రామరామయను మకుటముకాని ఉండదు. మరియు 

విష్ణువును *ఫాలాక్షవినుతశీలా" యని పొగడెను. ఇంకొకచో 

“పంచ తత్వంబులందు (భాంతి నిర్షించి రెంటియందు 

పంచాక్షరీమం(త్రము ధ్యానింప పరుడౌను రామరామి యని యుండుటబే నీతడు 

శివాదై ్ వతియె యుండనోపు.మానవుని సంసారదుఃఖమును వర్ణించునప్పు డొకచో 

“ “మగని పలుకులకు నెదురు వలుకుచును మగనితో కలహించెడి 

మగువ బెండ్లాడి _భమల దగులుకొని మరచితిని రామ రామి యనెను ఇది 

లోకసాధారణవిషయమో లేదా కవి స్వానుభవమో తెలియదు. నారాయణ 

శతకము రామరామశతకము రెండును అత్యంత(ప్రచారమందిన గేయములు. 
వీనిని పూర్వసువాసిను లెక్కు.వగా పాడుకొనుచుందురు. 

పంచనపాక వెంకటార్యుని శిమ్యడగు చెంచురామకవి రామనామమును 

పర(బ్రహ్మముగా గొని “(శ్రీరామనామ మాపోత్ళ మును మి[శ్రగతిలో వృషభగతి 
(151) రగడలందు రాజయోగమును "క్లుప్తముగా నభివర్షించెను ఆరంభ 

వాక్యము లిటులున్స వి. 



౪౨౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

(శ్రీమహత్తత్వార్థబోధ వి = శేషమైనది రామనామం 
సోమనూర్యాగ్నులను మించిన = స్వపకాశము రామనామం 

మూడు గుణముల (వక్ళతి వికృతికి మూలకందము రామనామం 

ఏడుతత్యంబులకు నావల నెసగుచున్నది రామనామంి, చివరన తననుగూ ర్చి 

“పంచపానక వెంకటార్యుని పాదయుగళము రామనామం 

చెంచురామ కవీం(దునికి, కరుణించుచున్నది రామనామంి అని చెప్పుకొ నెను, 

'పైదానివలెనే పరబ్రహ్మమును శివపరముగా సంబోధించి భక్తిజ్ఞాన 
యోగముల మేళవించి యదైతమును “నమళ్ళినాయ గేయామ్యతముగా 

నందించినవాడు సాయం వరదదాసు. గురువగు మళయాలస్వామి కృతిపతి. 

ఈ గేయము పై దానికన్న సరళముగా నున్నది. ఇది చతుర[శ్రగతిలో నడచినది. 
ఆరంభవాక్యము లిఏ. 

ఓమ్ నమశ్శివాయ నమశ్శివాయ, నమశ్శివాయ ఓం నమశ్శివాయ 

నమళ్శివాయని నామనసందున నభినుతి జేనెద నను కడ తేర్చుము. [1ఓం]। 

మచ్చునకుగా నచ్చటచ్చట కొన్ని చరణములు. 

ఎంతని వేడుదు పంతమునాపై, సుంతయు దయ రాదేలనయా 1|[ఓం[॥| 

యుమ్మను (పణవనాదములోవల. (గమిిన వెన్నెల కాంతివయా 11ఓం|| 

సీకం-బ పర దైవము లేదుర, నిన్నేగొల్తుర నిర్ణ కందా 1[ఓం|। 

మర్మము దెలిసిన మహనసీయులకును, కర్మము భస్మము జెందుగదా 1॥ఓం( 

శుచిగా [సణవము భాపన జేసిన, ఖద్ధులు నిను మది గాంతురయా 11ఓం|; 

శివశిప నీవదచింతన గలిగిన, సిద్ధము మోక్షము నిద్ధమయా pié&oit 

అద్వితంబను అమృతము _(గోలగ, ఆధారము నీ నామమయా neon 

(వమథాధిప నీ పాదవద్మముల, (ప్రణుతి జేతు దయ జూడుమయా bo} 

నూట ఎనిమిది చరణములు గల యీగేయముతోపాటు కీర నములుకూడ కలవు. 

గీర్వాణభాషలో నున్న (శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణమందలి ఉమామహేశ్వర 

సంవాదో తృరకాండమున నున్న “(క్రీరామగీతో'ను తెలుగులో ద్యిపదలందు 
అల్లూరి రాజేశ్వరకవి రచించెను ఈతడు పరిటాల నివాసి. లక్ష్యణు డడుగ 
క్రీరామ డాతని కద్వైతము టోధించినట్లును ఒకొక్క. సంశయమును 
దీర్చినట్లును వక్టింవబడినది. కాని ఇది యంతగా (ప్రచార మందలేదు. కనుక 

దీనిని జానపద గేయములందు చేర్చునక్కరలేదు. ద్విపదలుకూడ ఏపాదమున 
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కా పాదము తెగిపోక పాల్కురికి ద్విపదలట్లు ఒకే శబ్రముచే నటునిటు లంకె 

పడియున్నవి. ఇట్లున్న ద్విపదలు పొడుకొనుట కనుకూలముగా నుండవు. 

ఆదై. త వేదాంత (ప్రతిపాదకమై, స్రీలు పాడుకొనుట కనువై, బహుళ 
(ప్రచారము గాంచిన గేయము 'వోదాంతో వచ్చెల కథ, ఇది రచించినది చిన్నయ 
సద్గురుని శిష్యుడు, వేద పన్నాల సుందరాత్మజుడు. తండ్రిపేరు తెలిసెనేకాని 

రచయిత పేరు కానరాదు. “కుచ్చలకథ వరుసను పాడగవలెను, పాడినవారికి 

పరలోకంబు; వినినవారికి విష్తులొకంబు” అని చివరన నున్నది. *వజలవ 

వచ్చెలకోథ' యను కుశలవచర(త్రము వరుసతో దీనిని పాడవలయు నన్నమాట. 

మిథిలాపురిని పాలించు జనకునికి నూరుగు రాచార్యు లుండి5. ఒకొక్క. 

రొక్టాక మార్గమును చెప్పెడువారు, “శ్రుతులు సత్యమ౨ చెప్పేవాయిను, 

(వ్రతములు మేలని పలికేవారు, కర్మలు నిక్కము లనియెడివారు, నిర్మలజ్ఞానము 

నిక మనువారు, అజ్ఞానమె మూలంబనువారు, (ప్రజ్ఞాసము లేక చొప్పడదను వారు, 

చిరకాలాభ్యాసులకునుగాక , సరమార్ల మలభ్యంబనువారు, పాయని ఈశ రభ క్రియు 

గలిగిన, మాయను జెందక మనుమనువారు,పురుమ డీరువై యారో డాడనుచు,అరసి 

చూడ సౌఖ్యం బనువారు, అంతరదృష్టిని యవలోకింపుచు, వింతగ చుక్కుయి 

వెలగనువారు, మనసు కలిగిన మమతలు వీడవు, మనసు లేకపోవలె ననువాలు* 

అసభలో నుండిరి. జనకుడు తనకుగల సంశయముల దీర్చుడని వారిని 

కోరుచుండగా “సంచశిఖుండను పరమమునీం (దుడు,అంచితముగ జనుదెంచెను 
అప్పుడు ఇంతలో నారదుడు వచ్చి సత్క్బృకుడై పంచశిఖుని మాట వినవలసిన ౨గా 

జనకు నాదేశించి వెడలిపోయెను. జనకుడు పంచశిఖుని పది (ప్రశ్నము 

లడిగెను.* మునినాథా జగములు లేవందురు,! కనబడుచున్నవి కాదన దగునే, 
అశరీరులు కలరనగా విందును, శి. విశదపరచు డావిధమంతయును, పుట్టినవారలు 

గిప్టైదరనుచూ, గిట్టినవారలు పుట్టెదరనుచూ, శీ. చెప్ప విందు నది సిద్ధందివునా, 
ఎప్పటికిని బాయవు జన్మ్యములు, అది యట్టులనే యనుచును వింటి, 4. ఆది 

వినిపింపుడీ విశదముగాను, అదియును నేనై యనువర్తించున, అదియును 

నీవై తను టోధించున, అదియును తన్నువై యవతరించునా, 5 అది తా ననుటకు 

అర్హము గలదే, (బ్రాహ్మణులే మోకొరులనుచునూ, 6, (బాహ్మాణభావం అలవడు 

చెట్లు, 7. ఏ సాధనచే నలవడు మోక్షము, 8. ఏ సద్విధిచే నలవడు ముక్తి, 

9. ఏవిద్య గావింపవచ్చును, 10. ఏవృత్తిని గావింపవలయును, ఈ పది 
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ప్రశ్నలలో పరమార్థము, దాపక నాపయి దయతో చెపుమా.” పంచశిఖుడు వీని 

కన్నిటికి సమాధానమిచ్చి వరాట్పురుషుని వర్షించి వెడలిపోయెను. స్త్రీలు 

పాడుకొనునట్లు సరళముగా చిన్నగా నుండుటచే నీగేయ మధిక[ప్రచారము 

గాంచినది. 

“వనీష్ట వాక్యములు? కూడ స్త్రీలతో (ప్రచార మందిన వేదాంతగేయము, 
“ఒకనాడు రాముడు వసిషు? బిలిచి, ఒక (పశ్న యడిగెనే ఓ రామ. యని 

ఎనిమిది 'కిటతకిటిల ఆవృత్తములతో నడచినది. (శ్రీరాముడు వసిష్టునితో 

“తన్ను తా తెలిసితే అన్యవృ త్రేమిటికి, ఆది నాకు తెలుసునే ఓ రామి యని 
యడుగ వసిష్టుడు, 

నెంఛలవణపురాయి సాగరములోబడి తా వృదకమాయెనే ఓరామా 

అటువలెనే తన మనను శివుని ధ్యానము చేసి శివునందు కలిసెనే ఓరామ 

కీబకమ్మూ యెపుడు _'ఛభ్రమరధాా్యనిము చేసి (భమరంబు తానాయె ఓరాను 

అటువళెనే తన మనసు శివుని ధ్యానము చేసి శివుడు తానాయెనే ఓరామి యునునటి 

దృషాంతము లెన్నియో చెప్పుచు అదై ఏతమును బోధించెను. 

“పాము కూసమయు విడిచి పళ్చాతాపాన పట్టుకొని వెదుకునా ఓరామ 

విస్తట్లో భోంచేన్ విసిర పారావేసి మళ్ళి అది ముట్టునా ఓరామ” అను 

దృష్టాంతములతో విర కుడి నవాని విషయవై ముఖ్యము చక్రగా సమర్థింపబడినది. 

పొటచివరన 'వోనీష్టారాయముశు వర్ణించె నీకథా ఓరామా” యని కలదు. ఈపాట 
రచించినది ; వ్ర శిష్టా రాముడు గాబోలు;లేదా వసిషునకును రామునకును జరిగిన 

సంవాదమని యర్థమో తెలియదు. 

ఏగంటివారి యేలలు దక్క. నింతవరకు పేర్కొన్నవి దీర్భ గేయములు. 

ఇక తత్వముల పేరుతో (పసెద్దిగాంచిన చిన్నపాటలను విచారింతము. వేమన 

తరువాత తెలుగునాట ఆఅధిక(ప్రచారము గాంచినవాడు పోతులూరి వీర బహ్మ 

యోగి. వేమనరచనలు పద్యము లగుటచే శిష్టసాపిత్యమున జేరిపోయినవి, 

కావి పోతులూర వీర్య బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానతత్వములు గేయరచన లగుటచేత 
జానపదులం దధిగౌదరము గాంచినవి, కౌలజ్ఞానమనగా భవిష్యజ్ జ్ఞానమని 

లోకమున వాడుక. కాని కాలస్వరూపుడై న (శ్రీమన్నారాయణ తత్త్వజ్ఞానమే 

కాలజ్ఞానమని శ్రీ పూదోట మరఠాధిపతు,లైెన (శ్రీ ఆనందనాద స్వామిగారి 



వారమార్థిక గేయములు బం 

వ్యాఖ్యానము, మన '(పాచీనబుషులు యోగులు పర(బహ్మసాధన సాక్షొక్కా. 

రానుభూతులను అక్షర సాంఖ్యసం కేతముల ద్వారమునను చేత నాచేతనపదార్థ 

నామముల మార్మికసం కేతములతోడను గు_ప్పముగా చెప్పిరని యాస్వామి నాకు 

(వాసిన 18-9-1976 నాటి యొక సుదీర్ణ లేఖల్ తత్త్వములందలి సం కేతములకు 
మర్ముములకు విపులద్యాఖ్యానము గావించిరి. ఇట్టి విద్యను గుంంచి శః (గంథమున 

నింతకన్న నెక్పూవగా చెప్పుటకు నా కధికారము చాలమ. కాలజ్ఞానములు 

పోతులూంవారతో పుట్టినవి కావు అంతకు పూర్వమే యున్నవి. “ఏరశె వము 

తోనే విషపానాదిమహావార్యాలు చెయ్యడమూ కాలజ్ఞానత గలు చెప్పడమూ 

(ప్రారంభమైనాయి. మడివాలు మాచయ్య కాలజ్షానత శాలు చెప్పేడు. సిద్ధ 

రామయ్య “కాలజ్ఞానము' రచించాడు. తరువాత బయళ్తేరిన సన్యాసులు కూడ 

కాలజ్ఞానతత్వాలు చెప్పారు .1! శంకరా" లు కూడ విషపా నాదిమహాకార్యములు 

చేసినట్లు కథలున్నవి, తాలడ్డాన త తృములు" రచించిన పోతులూరి పీర(బహ్మం 

గారీ చరిత్రమును శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరింజనం గాంటుల (డాసిర. “ఈతడు 
జాతిచే కంసాలి. ఈతని కాలము సువూలు పదునేడవ శతాబ్ది మధ్యభాగము. 
కర్నూలు మండలము బనగానపల్లెలో నీతని బాల్యము పసుల గాచుటయందు 

గడచినది, ఈతడు వి(గహారాధనలు జాతరలు జాతిభేదములు మొదలగు వానిని 

ఖండించి _పజలకు హితోపదేశము చేసెను. వీర(బహ్మము సాక్షెత్తుగ శివు9 

యవకారమని (ప్రజలు పిశ్వసించిర. వేమనయోగివలె ఈతడును అదై త 

వేదాంతార్థములనే బోధించెను. తత్వ(ప్రచారమునందీత డవలంబించిన పద్దతి 
జనాకర్షక మైనది. నిత్యజీఏతమునందలి యంశములను పురస్కరించుకొని 
రూపకములు సృష్టించుచు సులభమార్ష్గములి" గహనతత్వార్థములను బోధించును, 2 

పోతులూం ఏీర్శ(బ్రహ్మంగారి పేరుతో ము(దింపబడిన' కాలజ్ఞాన లల్ల ము 

అందు పదిమంది రచయితల 154 తత్వములున్నవి. కొన్నింటి రచయితల పేర్లు 

లేవు. తత్వములతో పాటు వచనములు ద్విపదలును కూడ కలవు. వీనియందలి 
నృతృము భకిజ్ఞానవై రాగ్యములకును, (పపంచ పద్దతికిని, కలియుగ పద్దతికిని, 

గురుమహత్వమునకును సంబంధించినది. మర్యక విత్వముగల తత్వము 

లధికముగా నున్నవి. 

1. శ్రీ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూరి.. కిన్నెరంపుట 550 డినెంబదు 1958, 
2. ఆంధసాహిత్య చరిత సం[గహము. షటలు 883-884, 



౪౨౮ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

“చెప్పలేదంటనక పొయ్యేరు, నరులార గురుని చేరి (మొక్కి. తె _బతుక నేర్చేరు ॥చె॥ 

చెప్పళలేదంటనక పొయ్యేరు, తప్ప దిదుగో గురుని వాక్యము 

తప్పు[తోవల బోవువారిని చప్పరించి (మింగు శక్తులు Tar 

ఇది ఏీరబహ్మంగారి కాలజ్ఞానము. దీనియందే, 

తాకుతప్పులు తలచకున్నారు, తార్కాణ మైతే యెక్కువతో తెలియనేర్తురు, 
జోకతోడుక తల్లిపిల్లలు జోడుచాసి యడవులందు, 
కాకిశోకముచేత (పజలు కాయగసరులు నమలి చతురు Ts 

కేకవేసియు (ప్రాణ మిడిచేరు, రాకానీ మూకలు కాకబట్టి కలువరించేరు, 

ఆకాశము యెజ్తనౌను, ఆరుమతములు ఒక్కుటొను, 

లోకమందున జనులు అందరు, నీరు నిప్పున మునిగిపోదురు [చె 
అగలు విడిచి పొగలు దాసేరు, అదిగాక పట్టపగలు చుక్కలు చూచి (భమనేరు, 

భుగులుభుగులు ధ్వనులు మింటను, పట్టి యేగిన పిమ్మటాను, 

దిగులు పడుచు (ప్రజలు చాల, దిక్కులేని పక్షులొదురు చె 

పాతకూలు వదట గలినేరు, పృణాాత్రు్మలైన సాధకూలు సంతనించేరు, 

భూమిమీద ధూముధాములు, పుట్టి పెరిగి పిమ్మటాను 

రామరామ యననివారలు, రాలిపోదురు తెలిసికొండి nal 

కీడులై నను కూడపందూరు, ఒనగూడినప్పుడు యేడజూచిన వాడుకొందూరు, 
వేడుకాతో పోతులూరి వీరభోగవసంతరాయలు, 

యేడుదీపులు యేకచ్న కము, నేలునూ (బహా్మాండ మంతయు 11చె 
yu 

సద్దురుని సన్నిధిని (శ్రవణమొనర్చి దివ్యస్మృతిని బొంది లక్ష్య 
సాధనమున నానావిధసాకొత్కారానుభూతులను పూర్ణస్థితిని కాంచుడనియు నట్లు 
చేయనిచో ఘోరదుఃఖముల పాలగుదురని లోకులను హెచ్చరించుపే ఈ 
తత్త్య్యమందలి యాశయమని (శ్రీ ఆనందనాదస్వామి యభి[ప్రాయము. ఇందులోని 
తల్లి పిల్లలు _పకృతిజీపులకున్తు ఆరుమతము లొక్షటగుట మనోబుద్ధిచితాహంకార 
మహుత్తత్వసత్తులను నారుకేం్యదము లావరణరహితమగుటకును, చుక్కలు 
జీవమండలమునకును,భుగులుభుగులు ధ్వనులు అభ్యాసకుని పారవశ్యమునకున్లు, 
దిక్కులేనిపక్షీి ఆవరణ రహితమగు పరమస్థితికిని పోతులూరు జీవుల 
నిలయమునకును, వీరభోగ వసంతరాయలు తన శక్తిని తానే లయమొనర్చి 
నవసర్గమొనర్చు పూర్ణపురుషునకును, ఏడుదీవు లేకచ(క్రముగా నేలుట సప్ప 
భూమికలందు నిరావరణుడై సర్వశ క్తినియామకు డగుటకును సంకేతములని 
స్వామి యభిప్రాయము, 



పారమార్థిక గేయిములు ప 

(బహ్మంగారి గోవిందపదములను గేయమొకటి “లెల్ల” పదము వరుసలో 

నున్నది. 

“నడివీధినా ముందు నాటింతురా కొల్మి, నడిమండలామందు చాటింతురా సంది, 

బుది తెలియానట్టి కుక్కలనుబట్టి, బంధించి బాకుల కుమ్మింతురా 

స్ 11శివగోవింద గోవిందా॥ 

ఇందులోని నడివీధిముందు = సహస్రారమునగల జీవుని ముందుండు 

చితకూటము, కొలిమి = చిదగ్ని, నంది = అంతర్ముఖమైన మనస్సు, 

కుక్కలు = లక్ష్యార్ధమెరుగని వృత్తులు, బాకులు = జ్ఞాన(ప్రకాశము లట 

ఇటులే వీర్య బహైంగారి రచనము లింకను పదిపం|డైండున్న వి. 

ఇక తక్కినవారి రచనలను చూతము. ఏగంటివారి రచనము లిదివరశే 

చూచితిమి. ఏగంటివారి శిష్యుడనని చెప్పుకొన్న నంజయ్య తత్వము మర్మ 

కవిత్వముతో నున్నది. 

చేతులకందని రెండు శివశివ నీతులు చెప్పగ విందురటా nచే! 

ఊరి పడమట నొక్క. పాములేని పుట్ల, పుట్టరోనే యూర పిచ్చికటా 

పుట్టమీద నొక్క యూసర వెల్లి యట=పజట్టెడేసి వెన్న మెక్కునటా చే! 

మొదలు లేని (మానుకు ఆకులేని తీగకు ఐదుకొమాాలట 

మొగ్గలేని పిందె తొడిమెలేని పండు నోరులేసి బొల _మెంగానట Tern 

గుజ్జము యెనుబోతు కూడ చరించగ నజ్జైెడ్డమీద నడచునట 

జెల్టీపోతు జింక మజ్జి (మానుమీద నమలక యా బయలు మేయునట _1చే॥ 
గురుతుగ యాగంటి గురుకృవ గలిగితే గురుతుగ నంజయ్య దెల్ఫునటా 

శివభక్తులెతే శివుని సన్నిధికి చెరుమని శివుడు చెవ్వనటా hn 

రెండునీతులు = సత్యధర్యములు, ఊరిపడమట = అవ్యక్తము,పాము = 
చిచ్చ క్తి, పుట్ట = మనస్సు, ఊరపిచ్చుక = బుద్ధి ఊసరవెల్లి = చిత్తము, 

వెన్న = కర్మఫలము, మొదలులేని (మాను = సమష్టి ఇచ్చాశకి,,తీగ = గుణము 
ఐదు కొమ్మలు = పంచభూతములు, మొగ్గలేని పిందె = (పకృతినుండి వ్యక్తమైన 

జీవుడు, తొడిమలేనిపండు నోరులేనిబాల (మ్రింగుట = సాగర తరంగన్యాయమున 
తిరిగి మూల (ప్రకృతిలో లయమొందుట, గుజ్జము = మనస్సు, ఎనుబోతు = 
అహాంకౌరము, జెట్టి పోతు బయలు మేయుట = కాలమును మనస్సును మజ్జి చెట్లను 
ఏశ్వ(ప్రకృతి పరాశక్తి సహజముగా లయముచేయుట యట, ఇట్టివే యనేక 
రచనము లునవి వీని యగమును వెనికి తాగుతా కమమషాతంమం 



(బహ్మంగారి శిష్యులందు దూదేకుల సిద్దయ్య (ప్రముఖుడు దూదేకుల 

వాడని యెవరై న అడిగిరో లేదా నింపంచిరో కొని దాని ఫలితముగా నాతడు 

చెప్పిన తత్వము చక్కగా నున్నది. 

6ఏక్రలమని నను వివరమడిగితే ఏమని తెల్చుదు లోకులకు 

లోకులకు పలుగాకులకూ దుర్మార్గులకూ యీదుస్టులకూ nd) 

ఫాలభాగమున యాలలు బాడుచు భావము గన్నది నాకులము 

మాటున బుట్టిన దీకులము ముట్లంటున బెరిగిన దీకులము 

ముట్టులొ శివుడు ముట్టులొ ese ముగ్గురు మూర్తుల మూలము దెలిసిందీకులము 1(ఏ|| 

ఈగేయ మింకను పెద్దగానున్నది.దీనిలో తన వృత్తిని చక్కని రూపకములతో 
చి(త్రించినాడు. “ఇంటిలోపల ఇల్లు గట్టుకొని, మంట లోపల రాట్నం బెట్టుక 

కంటిలోపల కదురు బెట్టుకొని, ముక్కులోపల యేకు బెట్టుకొని, చెవులో బారా 
చేతికి దీసుక్క నారాయణ యను నరము దీసుకొని, అష్టాక్షరయను తడక 

చేసుకొని, పంచాక్షరియను పంచ దీసుకొని, తధిమిత తధిమిత గులు దెబ్బ 

గులుదెబ్బ యని, ఏకినకులమే మాకఠకులముి, “కులమెంచగా నేల గుణమే 

కారణమిను తత్వముగూడ సిద్దయ్యగారిదే. (శ్రీముక్తికాంత ఆత్మతత్వము 
(పళ్నోత,రరూపమున నున్నది. 

శ్రీనివాసుని సేవజేసే సిద్ధులెవరే అక్క.రో.పూని సద్గురు సేవజేసే 
పుణ్యులే వోచెల్లెలా॥ గురుతుగా గురుసేవ జేసే గురువు లెవ్యరె అక్క_రో - 

మారుజన్మము లేనివాగు మహనీయులె చెల్లెలా॥। మహనీయులానెవారి మతము 

యేమే అక్క రో”-ఇటులీ (ప్రశ్నోత్తరములు పర(బ్రహ్మ్మమువరకు సాగినవి, 

నంజయ్య 'పేపతోనున్న “ఫాలలోచన విన్నపంబూ' అను తత్వమున చక్కని 

భ క్రిభావము లున్నవి. భక్తుని హృదయమెట్టిదో గమనింపుడు | 

“మధుర.జలముల నిన్ను మజ్జనముజేనెద నంచి-మత్స్యముల ఎంగిలో దేవా 
తుదముట్ట కుసుమముల తొడరి పూజింపగా=తు మెదల ఎంగిలో దేవా 

వదిలముగ నావుపాల నర్పించెదమం బె-పని లేగ యెంగిలో దేవా. 

ఇట్టి గేయము నాకొకటి లభించినది. (మా నాయనమ్మగారు పాడగా వింటిని) 

“ఏమి నేతుర నీదు మహిమా, ఎవ్యరీకీ తెలియదాయె 

పాదుకున్నది వంచామృతము ఎంగిలనుచున్నారు రంగా 

పారిజాతము దెచ్చి నీకు పాదపూజ చేతమన్న 

కొమ్మకొమ్మకు కోటి తుమ్మెద లెంగిలంటున్నాయి రంగా 
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ఇది రంగని పరముగా నున్న వేదాంతప్పుపాట. లింగని పరముగా నిట్టిదే యొక 
పాట కలదు. 

ఏమి నేతుర లింగ, ఏమి నేతురలింగ |1ఏమి॥। 

గంగి ఉదకము తెచ్చి నీకు, లింగపూజలు చేతమంట 
గంగనున్నా చేపకప్పలు, ఎంగిలంటున్నాయి లింగా 

మహానుభవా, మాలింగమూ రీ. ||ఏమి.! 

అక్షయాపుల పాలు దెచ్చి, అర్చితంబు చేతమం పె 

అక్షయావుల లేగదూడ, లెంగిలంటున్నాయి లింగా 

మాహానుభావా, మాలింగమూ రి. 1[ఏమి॥! 

తుమ్మిపూలు తెచ్చినీకు తుష్టిగా పూజింతమం టె 
కొమ్మ కొమ్మకు కోటి తుమ్మెద, లెంగిలంటున్నాయి లింగా 

మాహానుభావా. మా లింగమూరీ,. ||ఏమి।। 

ఈ రెండు పాటలలో దేనికేది యనుకరణమో తెలియదు. 

ఎంత మోహవి(భాంతునై నను శరీరముపై రోత గలిగించి విరాగిని 
చేయగల జుగుప్చాకరములగు భావములతో నున్నది, “ఎవరని అడీగిన 

సిగ్గవుచున్నది ఏమని చెప్పుదు వినరయ్యి యనుపాట. 

“కాలయముడు మనకు పొరుగింటివాడనుచు కలకాలము దెలియి చిలుకా 

కలకాలము దెలిని కళనంటినా గురుని, కంటినడుమను జూడు చిలుకా 

యను చక్కని భావము లచ్చటచ్చట కొల్లలుగా నున్నవి. 

“కాలజ్ఞాన తత్వము'ల వంటిదే 'ఆత్యలోధామ్యత తత్తొమిలను మరి 
యొక సంకలనము. దీనిలో సుచూరు 20 మంది రచయితల రర తత్వము లున్నవి. 
పూర్వమువలెనే తత్వములందలి విషయములు రాజయోగము, భక్తి, నీతి, 
వైరాగ్యము, వర్ణాశమనిరాసము మున్నగునవి కలవు. ఎడ్త రామదాసుగారి 
పేరుతో నధికవ్యాప్పి గాంచిన “ఏమిజన్మం బేమి జీవనము ఈ మోయకాయం బేమి 
జన్మం బేమిజీవనిమను తత్వమీ సంకలనమున (ప్రథమగేయము. తంబురా 
మీటుచు బూడిద బూసికొనియో, కాషాయవస్త్రములు ధరించియో తిరుగుచు 
బిచ్చమెత్కెడు సన్యాసివేషధారు లందరి కీ గేయము వచ్చును ఈ తత్వమున 
పిండ్ తృత్సి.క్రమము, నరజన్యము, సంసారమందలి దుఃఖము, విషయలౌల్యము 
మున్నగు విషయములు వర్ణింపబడినవి. 



౪౩౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము। 

“ఏమిజన్మం బేమి భవనము.ఈ చూయకాయం బీమి జన్మం బేమి జీవనము[ఏమి || 

ఏమిజనశ్చం బేమి జీవన మేమి శాశ్వత మేమి సౌఖ్యము 

యేమి నా (ారబ్దకర షమ స్వామి నన్నిటు జేసి మరచెను 11 ఏమి; 

దండిగా భూమండలంబున ఒందొరులు గూడంగ కుక్తము 

మెండుగా రోణితము పైజడ, అండ మై గర్భమున నుండియు, 

ఏండరూపము దాల్చుచుండుగదా-మలమూ(తములలో 

ఖండమై సడియుండవలయుగచ్చా అందులో (శ్రమ తలి 

దం(ద్కై నను కెలియబడదుగదా-ఈ పిండకోశము నిండుదినములు గండమేనుగదా 
కొండగుహలో నుండు వగిదిని గుండె లదరుచు దండమిడుకొని 

నిండు తొమ్మిదినెలలు జూచుక, యుండలేనని జనన మెైతి 11[ఏమి॥ 

ఇటులే ఈ గేయము కడు దీర్హముగా సాగిపోయినది. నారాయణ హరిదాసు 
రచించిన 

“జీవు లెనుబదినాల్లు లక్షలు చావు పుట్టుక లిక్క-డా 

యెవరు జేనిన వారికర్మము లనుభవించే దక్కొ_డా 

తల్లిదండ్రులు అన్నదము,లు సతులు సుతులు ఇక్కడా 

వెళ్ళిపోయేటప్పు దెవ్వరు రారు మనతో అక్కడా 

పంచభూతము వలననే పపంచమెనది యిక్కొ_డా 

అంచితంబుగ నామరూవము లేని స్థలముం దక్క_డాిఅను (వసిద్ధగేయముకూడ 

కలదు. ఇంకను, 

“అనుభవింపక తీరునా (ప్రారబ్దముి 

“కారకము సూటెరుగవలెనన్నా సద్గురుని కృపచే తారతమ్యము దలచి కనుమన్నాి 
“పాలోయమ్మ పాలు పరాత్పరుని గన్నదే కీలివంటి గేయములు చాల కలవు. 

వీనిలో మర్మకవిత్వముగూడ కలదు. 

“కోటలాటి కోటా జగతిలో ఏకొట లేదు.కోటలాటి కోటా జగతిలో ఏకోట లేదు 
వెయ్యి బురుజుల కో -కుయున్న ది-యేడు ఏరులు బారుచున్నది 

ఎగిరిపోయే గుజ్జమున్నది- వెళ్ళిపోయే దే బాట యున్నది ((కోట(| 
కొండల నడుమన కొంగ యున్నది-కొంగ ముక్కులో లోక మున్నది 
కోటి దీవములు వెలుగుచున్నది-కోరిన వారికి ఫలమౌచున్నది [|కోట!! 
ఆరు కొమ్ముల ఏనుగున్నది-ఐదుకోతులను మేవుచున్నది 
ఆవలీవల జూచుచున్నది=అతిశయ మె నాటాడుచున్నది (॥కోట|| 
మేఘము లేనిది వక్షమున్నది- మేకలనైదు మేపుచున్నది 
మేఘములోపల మేయుచున ఎది-మేలిమేన వె భోగ మున్నది TEE 
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మూలాధారమునందు నున్నది-మూలమూలకే తిరుగు చున్నది 

మూలస్థానమ ఒరి మైయున్న ది-మూలజో ్యతియై వెలుగుచున్నది [[కోట|| 

పదమూడామడ పట్నమున్నది-పాపలనడుమ వింగమున్నది 

పాము శిరమునా పండు యున్నది.పరమభక్షలకు యెరుక్షై యున్నది 

వీర బహ్మము వాశ్ర్కైయున్నది-వివరము శెలినితె బాగెయున్నది 1|కోట;] 

దీనిలో చాలభాగమునకు సరిగా నర్థము టోధపడదయ్యెను. ఎగిరిపోవు గుట్టమనగా 

(పాణమె యుండును. పదమూడామడ పట్నమనగా బహుశః (పాణుండిడా 

పింగళములనుండి ఉచ్చ్వాసరాపమున బాహ్యంబునకు 12 అంగుళముల 

పర్యంతము వచ్చి యట నడగుట కావచ్చును.ఆరుకొమ్ముల ఏను గరిషడ్వర్గముగా 

ఐదుకోతులను పంచేందియములుగా భావించవచ్చు నేమో. పాము మూలాధారము 

నుండి సహ(స్రారమువరకు సంచరించు కుండలినీశ క్రి. కోట=జమానవదేహము, 

ఏడు ఏరులు = మనోబుద్దిచిత్తాహంకార మహత్త త్త్వ చిత్సత్తులు, ఎగిరిపోయే 

గుజ్జము = అహామహామను (బాహ్మీస్కృతి, దాట = నివృ త్తిమార్గము, 

కొండలు = పరా౭పరా[(ప్రకృళులు, కొంగ = అయళ క్తి ముక్కులోని 

లోకము = శివ (అణు) లోకము, కోటిదీపములు వెలుగుట = జ్యోతిర్మ 
యావరణములు(జ్వాలమాలాకులం భాతి),ఏనుగు = నేనుగ నేనుగ యను పరమ 

స్మృతి, ఆరుకొమ్ములు = షట్కోోళములు, ఐదుకోతులు = పంచభూతములు, 
ఆవలీవల-... ఆటాడుచున్నది = పరమన్మృృతి వ్యక్తావ్య కృములను రెంటిని 

జూచుచు వాని కతీతమగు కేవలస్టితిలో సర్వశక్తియై యన్నింటిని కదలించు 
చున్నది, మేఘము లేని వర్షము = దహరాకాశపు ఆనందరుషారము, ఐదు 

మేకలు = శబ్దస్సర్శరూపరసగంధములు, పదమూడామడ పట్నము = 5 భూత 
ములు -[ 7 మనోబుద్ధ్యాదులు, పాపలనడుమ = పరా౭పరా(ప్రకృతుల లేదా 

గంగాగౌరీయనువాని నడుమ, లింగము = అణుమూర్తి, పాము శిరమున 

పండు = పర్యాపకృతిపై నుండు కేవలానందము లేదా ముక్తికాంత యట. 

(గంథాంతమున నున్న మంగళహారతి కూడ ఫూర్తిగా వేదాంత మే. దీనిని నేను 

పలుచోట్ల వింటిని. 

“మాయకు లోనాయె మాయకు మీదాయె_మాయ యిరువైయైదు మర్మము లాయె 

మాయ యిరువైయైదు మర్మము దెలిసితె_మాయలోన గుట్టు మరి నిల్వదాయె[మంగళం॥ 

దీని చివర చరణము, 

28 



౪౭౩౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

గురువు శిష్యుడాయె శిష్యుడు గురువాయె=గురువు శిమ్యలసందు గురురొక్కటాయె 

గురువు శిష్యుల సందు గురుకుగ చెలిసితె-ఎరుక నిజమాయె ఏమి లేదాయె।[[మంగళం॥ 

గురువు శిష్యులసందు అన్నప్పుడు “ఆచార్యః పూర్వరూపం, అంతే 

వాస్యుత్తర రూపం విద్యా సంధిః,(పవచనగ్ ౦ సంధానం ఇత్యధివిద్య మ్” అను 

ఉపనిషదర్ధము సృురించును.! విద్య లేదా యెరుక ఆచార్యునకును శిష్యునకును 

నడుమనున్న సంధిబంధము, దీనిచే మాయ యడగునుగదా: (ప్రబోధమొనర్చు 
గురువు అఖండభావమునుండి శబ్దమండలము జేరి శిమ్యడైనచో [శవణ 

మొనర్చు శిష్యుడు వ్యషినుండి (కమముగా నఖండస్థ్రితిని జేరి గురువగుచున్నాడు, 

ఈవిధముగా గురువునకు శిష్యానుభూతి శిష్యునకు (బహ్మానుభూతి కలిగి వారిరుపురి 

మధ్య క్షణికమైన గుర్తుగా నుండును. ఈ యనుభూతి గుర్తు (క్రమాభ్యాసమున 

అహం(బహ్మా౭స్మియను నెరుక యుభయత శాశ్వతమగునని (శ్రీ ఆనందనాద 

సామి వ్యాఖ్య. 

సికింద్రాబాదు వా_స్తవ్యుడును మయ(బహ్మాకులజుడునగు సాతెల్లి బాబ 

దాసను ఆధునికుడు రచించినది “కలివచూణ తొళ్ళంరోీర నలు”, పోతులూరి 

వీర (బహ్మంగారిని గురువుగా భావించి అంగన్యాసకరన్యాసయు క్ర ముగను 

షోడశోపచారముల చేతను ఆరాధించెను. గురుమాహాత్మ మ్కు స్తోత్రము, 

లోకపుపోకడ, కాలజ్ఞానము వస్తువులుగా కీరనలున్నవి. వీరభోగవసంత 

రాయడు జన్మించి కలియుగమును నాశనమొనర్చ, కృతయుగధర్మముల 

నుద్ధరించునని బోధించెను. ఈతడు చెప్పిన కాలజ్ఞానము లత్యద్భుతములు. 

మనకు కొంత హాస్యమును కలిగించక మానవు, 

ఎక 6కలగాదిది నిజము నమ్మండీ, పల్నాటిసీమలో చ్యదకాళి పు్దె వినరండి, 

వల్లెలూ పట్నాలు వింతగ పొల్లుపొల్లుగ జేయు నిజముగ, 

కొల్లలుగ జనులంద రప్పుడు కూలిపోయే దివస మొచ్చునుి-ఇంకొక కీర్తనలో 

కల్లగాదు చై|తమాసము, కొల్లగాను భానువారము, మెల్లగను యిక దుష్టశిక్షణ 

శిష్టులను రక్షించునన్నా ॥కలి॥॥ యాదిమరువక యుండుడోయన్నా యీ ధరణి 

లోపల శబల(గామమునందు వినరన్న-అందమలరగ విమ్లురూప దేవ బ్రాహ్మణ 

పుతుడయి = పొందుగను జన్మించు దేవత - బృందము నిరీక్షించగాను 11కలి!। 

సరగునా (శ్రీవీరభోగన్నా-వసంతరాయవతార మెత్తి యు వచ్చునోయన్నా 

ks తె తిరీయోపనిషత్తు -శికెవల్లి 



పాఎదూరిక గేయములు తవ 
రు 

అరమరేమియు కక దుష్టుల హతమొనర్చగ నున్న సుజనులు, 

మరువకను (శ్రీరామనామము మదితో ధ్యానము జేతురోయన్నా కలి! 

ఇటులే ఇంకొకదానిలో, 

“మేకపోతుకు చన్ను లొచ్చును *“య్మర్రచీమలు మెొగినిపడునండీ - ఏనూగ ఎత్తై 

నరనీలిగి నిలుచు నిజమండీ, తర్వాత పర్వతమున నున్న పెరున వేదండీ-నిరతంబు 

కందిమల్ల యూరు జేరునోయందీ=ఆరామడకు వొక పట్నమయి్యి నిలుచు నిజమండీ 

వంటి కాలజ్ఞానము లధికముగా నున్నవి. కాలజ్ఞానములు చెప్పెడు వారిలో దీనిన 

మిట్టి యద్భుత ఏషయరచనము క్రమముగా పెరుగుచువచ్చినటు కాన్చించును. 

పామరు లిట్టి గేయములను భయభక్తులతో వినుచు పాడుచు నుందురు. ఇట్టి 

వానిని వేదాంతములనుటకన్న నద్భుతవిషయములనుట మేలు. శిషసాహిత్యమున 

గూడ నిట్టి (గ్రంథములు లేకపోలేదు. ఇటీవలనే వీరభోగవసంతరాయల 

పేచతో వచనకావ్యములు పద్యకావ్యములు వచ్చినవి. వానియం దింతకన్న 

నద్భుతము లున్నవి, 

శ్రీ పూదోట లింగావధూతగారు చెప్పిన త_త్త్వములందు కూడ మర్మ 

కవిత్యమున్న పాటలెన్నియో కలవు* అట్టివానిలో 

1. శంకరేకను అగ్ని(కింద సర్పమును నెగయించునే 

కంకణముచే కర్మబలముల కదిసి పృధివిని నణచునే 

ఓంకరింపుచు చక్రవర్తుల నుర్విపై తా గూల్బునే 

పొంకమగు నవధూత చం(దుడు పువ్వుదోటను వెలుగునే 

2. దిట్టతనమున మర్శ్కటంబును దివికి చివ్వున నెగయునే 

మెట్టలారును మూడు మీరుచు మేరుపై లంఘించునే 

అ”ై దివి భువి నడుమ వెలుగుచు అరసి దిక్కులు (మింగునే 

ఘట్టిగా వూదోట రాముడు కడను సాక్షైయుండునే 

8. అగ్నిలోవలి మీన మొక్కాటి అరసీ మొసలిని _మింగునే 

సౌంజ్ఞమీరుచు బకము దశవిధసర్పయుల భకీంచునే 

(వేజ్జ్ణమెరయుచు నంది యొక్క.టి బైట రంకెలు వేయునే 

తజ్జుడగు పూదోటరాముడు తారకంబై. వెలుగపనే 

అను తత్త్వము గూఢార్థములతో ఎనిమిది చరణములు కలది. (పూదోట తత్త 

గీతామృతము పుటలు 810-811) 



పట తెలుగు జానపద గేయసాసాత ము 

భాగవతుల కృష్ణుడనునాతడు “శుద్ధ నిథ్లజతొత్సం కందార్దదడువై లను 

రచించెను, కందార్థములన్నను కందార్థదరువులన్నను నొకయే. కందపద్యము 

మరియు తరువాత నొకకొంత దరువుండుటచే నివి కందారదరువులె నవి. 

కందార్థములవలె సీసార్థములును కలవు. వెంక చేశ్యరులు అల వేలుమంగాసంవాద 

ముత్సలార్థములలో నున్నది. యక్షగానములందును ఇట్టి వేదాంత (గ్రంథము 
లందును నీ కందార్థములు సీసార్థములు మున్నగునఏ యుండును. ఇది 

పద్యగేయక విత్య్వముల సమ్మేళనము, [గంథకర్త తనను గూర్చి 

క. భాగవతులనారాయిణ_యోగికి జానకి యనేటి యువిదామణికిన్ 

బాగుగ వుతుడనె భూఎభాగమునన్ కృష్ణుడనుచు (ప్రభవించి 

నానూ.అపంతికి _పభువు- నై నానూ 

నాగురుకృవచేత నయమైన ఈ బోథ నేగంటి ననంత నీకు దెల్పుట కిట్లు 

(ప్రభవించినానూ అవంతికి _పభువునెనానూ. (పుట 8) 

ఈత డనేకకృతులు రచించినటులు చెప్పుకొనెను.! ఈ కృతి శా. శ 

1765 (క్రీ శ. 1848) లో ప్పూర్తిచేసినటులను తన గురుపరంపరలో శివ 
రామదీక్షితుడు-అప్పారాపు-పరశురామ సీకారాములును పేర్కొనెను.(గంథకర్త 
గురువు పరుశురామ సీతారాములుకునుు పరుశురామపంతుల లింగమూ కిని 

ఎట్టి సంబంధమును లేదు. 

“ఇది యాం[ధకవిత్వంబని_మది రోయందగదు దీని మర్మ మరయుడీ 

వదియారువన్నె ససిడిని.ముదమున తోల్సె"బ్స నుంచ మట్టా 

కుండుదురాలోకులు చేత పట్టాకుండుదురా 

ఇదిగాక కులహీను డిచ్చీన (ద్రవ్యాము.విదితాముగా నెంత వేవవేత్తలుగావి 

ముట్టాకుండుదురా.లోకులు చేతబట్టాకకం డుదురా? 

దీనియర్థ మాం(ధ్రకవిత్యంబన్న (క్రీ, శ, 1848 (పాంతములం దింత 

నిరసనముండెడిదనియా ? లేదా వేదాంతాది పవిత్రవిషయము లాం(ధ్రమున చెప్ప 
నలవాటంతవరకు లేదనియా?ఈ (గ్రంథమున నున్న శీర్షికలు 1 సభా విజ్ఞాపనము, 

2 గురుశిష్యాన్యోన్యదర్శనము, శీ అచలలక్షణము, 4 ఎరుక లక్షణము, 

5 ఎరుకోత్సత్తి లక్షణము, 6 ఎరుకను విడిపించుట, 7? మతముల లక్షణము, 

8 పరిపూర్ణబోధ, 9 గురుమం(త (ప్రతాపము, 10 బోధస్థితి పురుషలక్షణము 

1. ఇటీవల నాకు ఈతడే రచించిన 8 పద్య లఘుకృతులు లభించినవి, 



య పారమార్థిక గేయములు ౪౩2౭ 

11 భ[ద్రాద్యుంకితము, 12 గురుని లక్షణము, 18 శిష్యుని లక్షణము, 14 గురు 

శిష్యోభయ లక్షణము, 15 గురుదత్తాభయదానము, 16 సుజన లక్షణమ్ము 

[7 కుజన లక్షణము, 18 శిష్యపిజ్ఞాపన, 19 (గ్రంథపూర్తి, 20 (గ్రంథసమా ప్తి. 

ఈ (గంథక రృ (ప్రతిపాదించినది'అచల' వేదాంతము, అదై (త వేదాంతమున 

నిదియొక శాఖ. ఈ యచలమతమునకు సంబంధించినవారిని కొందరిని నేను 

హన్మకొండలో జూచితిని. కాలాముఖశై వులందుండు మండలార్చనము 

వంటి యాచారిములు వీరిలో గూడ నున్నవి. వీరకర్మలు చాల రహస్యముగా 
నొనరింతురు. ఎంతో కష్టముమీద వీరి రహస్యసమావేశములను నేనును 

రహస్యముగా చూడగలిగితిని, ఈ (గంథమునమా(త్ర మిట్టి యాచారము లేమియు 

లేవు. ఇట్టి యాచారము లన్నియు నాయామతములు వెజ్దితలలు వేయుచోటనే 

పుట్టినవి కాని మతాచార్యులకు గాని యావేదాంతములకు గాని యీ దుష్టాచార 

కలంకము నంటగట్టగూడదు. శంకరాదైపతమును బోధించు దొంగ గురువు 

లద్న్వైతము పేరిటను, రామానుజులు బోధించిన భక్తిపపత్తులను శేషశేషి 
భావముల పేటను స్త్రీలొల్యమునకును సురాపానమునకును గడంగిన వారెందరు 

లేరు? అచలమును ఈ (గంథకర్త ఇటుల చెప్పెను. 

“పుట్టుట గిట్టుట లేకనుంపుప్పేగిప్టేవి దెలుక పోడిమెటిగకన్ 

చటువలె కదలకుండును.బటబయ లిటి డెరిగి భావింప 

వలేనూ-ఎరుకలేక చేవింపదగునూ ' 

వట్టియాశలచేత పట్టూబడక యీంగుట్టు దేశికు నోట గట్టీగ దెలుసూక 

భావింపదగునూ-ఎరుకలకఎ నేవింపదగునూి. శ బయలనునది 

“ఎరుకైన రీతినుండును.ఎరుగ నశర్యంబటంచు నెన్నిన నెరుశే 

ఎరుగుదు ననినను ఎరుకకె _ ఎరుగుట దుర్లభము సుమ్మి ఈయుత్త 

బయలూ- ఎరుగనె యెటగఎదెరుకాని బయలూ 

ఎరుగాదు విరుగాదు ఒరుగాదు తరుగాదు అరుగాదు కరుగాదు తిటగాదు మెరుగాదు 

ఈ యుత్త బయలూ-ఎరుగనెయెరుగ డెరుకాని బయలూి, 

ఈ యెరుక పుట్టుచు గిట్టుచునుండును. తనలో తాను మోహించును, 
ఎరుకయే విద్యావిద్యలు, (ప్రణవము, నాదము, బిందు, కళ, వర్ణాశ్రమములు, 

(శ్రుతులు, నీవు, నేను. దీనినే బహుశః యదై తులు మాయ యందురు.బయలు 
(పరిపూర్ణము)నందు సీయెరుక వచ్చుచు పోవుచునుండును. భూతపంచకములు 
(క్రమముగా నెరుకకు చరణములు, కటి, హృదయము, గళము, శిరము వంటివి. 



౪8౮ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కనుక ఎరుక పుట్టుచు గిట్టుచు నుండును. ఈ చి[త్రములు బయలు (పరిపూర్ణమునకు 

లేవు. ఈ యెరుకనే ఇతరులు (అదై పత వాదులు) "సాక్షి యనిరి, అచల 

సిద్ద్ధాంతమువారు దీనిని “సొక్షిసహి మ౨ర. మాటల భేదము దక్క “సాక్షి 

యన్నను 'సాకిసహి మన్నను ఒక్క. కేనట. ఈ సాక్షి యనునది “అనరాని 

వినరాని కనరాని బయలందు, తసకై తానరుదెంచి తనకై తాజను నీ సాక్షని 

తెలుసుకోరా, మాటల భేదమని కనుకో..రా'. ఏమియు లేనట్టి యెరుక బయలులో 

నెటుల జన్మించెనను (ప్రశ్నకు అదై్వైతవాదులు రజ్జ్ఞసర్భ (భాంతిచే మాయ 

యేర్పడు నన్నటుల నీ యచలవాదులు కూడ (భాంతియే యెరుకకు మూలకారణ 

మనిరి. కజబైయం దొకప్పుడు నిప్పు పుట్ట మరల మాయమగునట్లు బయలులో 

ఎరుక పుట్టి మరల గిట్టును.ఇదే మాయ,ఈయెరుక యను నాట నాడించెడువాడు 

కర్త. వాడే యచలము. 

ఆవరణము = ఆకసము = మితి గలిగినది 

నిరావరణము = అచలము = మితిలేనిది 

ఆనరణమున నిరావరణము జూచి యావరణ మెడలిన నావల నేమియు లేదు.కనుక 

సీరెండును వేర్వేరు. ఎరుకను గురుకృపచే విడిపించవఠెను. మొదట బయలు" 
(పరిపూర్ణము)నెరిగి తరువాత ఎరుకను విడిపించవలెను.అప్పుడే యచల్యప్రాప్తి. 

ఇది ఈ (గ్రంథకర్త స్థాపించిన యచలమతము. ఈతడు యోగపద్ధతులను 

కర్మాచరణములను నిరసించినాడు. "ద్వ్వైతాదై్యైతవిశిష్టాద్వెతములను మాను" 

మనినాడు. కాని నాకు జూడ యదై్యైతవాదుల యమనస్క.యోగమునకును ఈ 

యచలసిద్ధాంతమునకును మాటలయందు దక్క. భేదమేమియు లేదు. (కొత్త 
మాటలం దుండుటచే నింతదూరము చెప్పవలసి వచ్చెను. కృష్ణదాసు కవిత్వము 

సులభగాహ్యమై శిష్టవ్యావహారికమున చక్కని దృష్టాంతములతో నొప్పారు 

చున్నది. అచలవాదు లందరీకందార్థముల వల్లె వేయుచుందురు. ఈతని రచనా 

విధానమున కుదాహరణముగా నొండు రెండు కందార్థములు. 

“ఇలు జొచ్చి (గామసింహము =కల దొంతులు గూల్చు నింటి గరిత లొరుగు దొం 

తుల చక్క-జేతు రట్లనె-ఇల సుకవిజనో క్తి తప్పులెంచూ 
దుర్తనుడూ-తప్పొప్పుగావించు సజనుడూ 

జ జి 

తులలేని బుద్ధిమంతులు సర్వజ్ఞులు మీరు_తెలిసినాతలవు నేదెలిపే దేమి 

తప్పులెంచు దురనుడూ, తప్పొప్పుగావించు జ్ఞసనుడూి 



పారమార్డిక గేయములు బ్ర ఇ్రజా 

“కొ్బ్జలు తొమ్మిదిగల మే-న్మజ్జికి నొకరింటిరోను మల్కలు నాల్గుం 

డెబ్బది తెల్లది నల్ల ది-కజ్జిది దాన గమందు గలదొక్కొ_ 

తూటూ-అది దెరుకానె పులుగుండు చోటూ 

కుడ్దా గురుబోధానె గొడ్డాలి చేబూని మట్టి పులుగుల రెంటి మలచికొట్టుర పోని 

కలదొక్క తూటూ-అది యెజుకానె ఫులుగుండు చోటూ?. 

“మలయా(ది చెంత చెంచుల -కిల చందన భూరుహూముల ఇంధనమట మి 

క్కిలి గలుగబిట్టి యట్లనె=చులుకనసుమి యింటగలుగు నూరి 

భూవణుడూ- బహుమాన్యుడు దూరస్టు డెప్పడూ 

తెలియానివారికి తెలిసేది కఠినాము- తెలివిచే దెలిసితే తెలియ జేయును బోధ 

సూరిభూషణుడూ=-బహుమాన్యుడు దూరస్థు డెపుడూ.ి 

“పెత్తనమున నేనుం గిల-చెత్తను దినవలనె చీము చిన్నతనమునే 

హత్తుకొని తినును చక్కెార--ఇత్తరి ఈ రెంట్లొ నీకు 

ఇష్టామేదై తే-చేకొను మాదె స్పష్టామిదై తే 
'పెతానమున చేట పెంపొందుచుండూను.చిత్రాములో దెలియ చిన్నాతనమె మేలు 

ఇష్టామే దై తేచేకొను మాది స్పష్టామిదై తే”. 
“వటియంచిన చన్నులు గల.కుటిలాలక నింద సేయు గుత్త పురవికన్ 

అటువలె తన త ప్పెరుగకి -అటువలె (గంథమును మెచ్చ డతిదుర్ద 

నుండూ-లేనిదె తప్పు వెదకూచునుండూ 

ఇటువంటి బోధనే నెరిగే దెట్లనుకోక-కటువాక్యమిలు బల్కి. ఘనుల గాసిల జేయు 
నతిదుర్దనుండూ-లేని దె తప్పు వదకూచునుండూ.” 

ఇట్టివెన్నియేని కందార్థముల నుదాహరింప వచ్చును. 

భ క్రిజ్ఞానయోగములు రెంటిని సమానముగా చాటిన గుజ్జుల నారాయణదాసు 

'కారకొమృుతనారీమిను రచించెను ఈతని మతమున రాజయోగమే 

యుత్కృష్పము. “(మొక్కెద నదైకతమునక్కు (మొక్కెద పరమాత్మ 

భాగవతులకు నెల్లన్' అనినాడు, ఈతని గురువు కనకయ్య. పీర్ మొహియొద్దీన్ 

(గురుతుల్యుడు ) బోర అప్పలస్వామి (మిత్రుడు) ఈతని సమకాలీనులు ; 

సమానాభిరుచికలవారు. 

“కాశియా(త్రలు దోవనేలండి (పుట 27) 

“స్తూూతధారుని గానలేకను క్షేతములకు బోదురేమన్నా 

_తేతాయుగమువారి (పతిమలూ కల్పింప బడినన్నా 

మూఢులకు ముఖ్యము భూతపూజలయందు _పేమన్నా (పుట 27) 



భం తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

అను నభిప్రాయములు వెలిబుచ్చెను. ఒక దీర్చగేయమున రామాయణకథ 
కంతయు వేదాంతార్థము చెప్పెను. మరియొక గేయమున పుట 77) సర్వ 
('సపంచము శరీరమందున్న'క్లే చెప్పి తనయదై (తభక్తిని చాటెను, కతన! 
శద్దాలంకారముల పై కొంత (పీతి కలదు. 

“అన్నా_పనన్న రాఘవా యను కీర్తనలో (పుట 11) 

అన్నను నిన్ను సన్నుతి జేనేదాను ఎన్నడు కలుగునో కలుగదో విన్నప మాలించుట సీ 
కన్నను సరివేల్పులంటిని లేరంటిని ధరనంటిని వరమంటిని ఇమ్మంటిని”. 

“రాజరాజేశ్వరి యను కీర్తనలో (పుట 16) 

6కపంజర్రదళలోచనా భవసంకటములహారణా యింకా సంకా వంకా 

వింకా పొంకమనుచు నయనా ఈ కీర్తనము లిటులనే సాగిపోయినవి, 

గురుశిష్యసం వాదకీ ర్తన మొకటి సరళశై లికి ఉదాహరణము. (పుట 88) 
“రాజయోగము రమ్యమందుఈ బోధ తెల్పుమి గురువరా 

కేజ మైనది రామనామము రాజమార్గము శిష్యుడా 

మార్గ మెరుగక మాయలో బడి మరచితిని సద్గురువరా 

స్వర్గలోకము జేరెద వరివర్గముల నరికితె శిష్యుడా 

నరికెదను వర్ణముల మర్మము మరుగు తెలియదు గురువరా 
ధరను కామ్ముకో ధలోభ మోహమదములు శిష్యుడా 

నుదగజంబులు ఎనిమిదందురు విధము తెలియదు గురువరా 

చదువు యౌనన రూప కుల ధన మదములందురు శిష్యుడా 

ఆధిభూతము లైదుగలవట వాదు తెలియదు గురువరా 

పృథ్వి వాయు వాకాశ మగ్ని జలంబు లైదుర శిష్యుడాి, 

ఇంకొక తత్వము (పుట 85) 

“యాలనురా గోలనురా కాలుని మాయలొ (దోయకురా 

చాలును ఈనరజన్మమురా జాలము చేయక (టోవుమురా 

ఉన్నదిరా కన్నదిరా కనుపావల నడుమను చిన్నదిరా 

సన్నదిడ్డిలో నున్నదిరా పున్నమి వెన్నెల బోలునురా 

కాయమురా మాయమురా న్యాయము తప్పక నడువుమిరా 

పాయక (శ్రీహరి భజనమురా చేయుము మదిలో నమ్ముమురా 

ఈ కీర్తనమంతయు నిటులే నడచినది. మర్మకవిత్వమున కుదాహరణము 

(పుట $8) 



నాదా త వారము రిక గేయ లు 
ఆలా 

'గంగయమునల నడుమరా సక్షిగమున్నది చూడరా 

సంగములో స్నానంబు జేసితె లింగరూవము సీవెరా 

నక్కయొక్క టి యుండెరా కుక్కలను యెగదోళరా 

చిక్కు లేకను చీమ మకరిని నిక్కముగ దిగ_మంగెరా 

గొప్ప పాములు! ఐదురా కప్ప: నొకటిని చూచెరా 

చప్పుడేమియు చేయకుండిగ నిప్పుడోబడి చచ్చెరా 

ఈగ యొకటి చూచెరా వేగ మంచము [మింగెరా 

జాగుచేయక మర్కటంబులు రోగములు తెగ గో నెరా 

ఇట్టి వేదాంతము తెలిసియో తెలియకయో జానపదులు పాడుచునేయున్నారు. 

సన్యాసులు బై రాగులు పొట్టబోసికొ నుచున్నారు. ముసలివారు వైరాగ్యమును 

నీతిని (పబోధించుచున్నారు. ఇట్టి తత్వములను నేను కొన్నింటిని సేకరించితిని, 

వానిలో రెంటి నుదాహారించి ఈ విషయ మింతటితో ముగింతును. 

గుడికందుల (గామమున ( జగ్హ్యాల తాలూకౌ) రామదాసను బిచ్చగాడు 

22.11.52 నాడు వినిపించిన దీ(క్రింది తత్వము, 

కా క 

(తెలిసి తెలియని అపరాధి నేనై తీరా-దినిగాలిన మాయ.తెలినితే పశిపూర్ణామాయేరా 

చింతచెట్టు తొజ్బ్జాలోనాంచిన్ని రామాచిలుకా లైదూ 

అందులోని రామాచిలుకౌరా-దీనిగాలిన మాయ. తెలిసి తే పరిపూర్ణామాయేరా 

ముత్తెమంతా విత్తూ వేనే_వగడ మంతా మొలుకా మొలిచే 

పంచరంగుల తీగె చారేరాఎదీనిగాలిన చూయ.-కెలిని కే వరిపూర్ణామాయేరా 

అంతరానా పూత బూసే-ఆకాళానా కాతా గానే 

పర్వతానా పండూ బండేరా-దీని గాలిన మాయ.శెలిసితే పరిపూర్ణామాయేరా 

అగ్నిలోసా జొన్నా అలికీ-ఆకాళానా పందిళేనీ 

ఆదిలక్ష్మీ కావలుం డేరా-దీనిగాలిన మూయ-తెలినితే సరిపూర్ణామాయేరా 

బండమీద పైరు అలికి-గుంజలేని వందిరేనీ 

కాళ్లులేనివాణ్ణీ కావలుంచేరా-దీనిగాగ్రన మాయ.కతెలిసితే పరిపూర్ణామాయేరా 

తూరుపూనొక తుమ్మా బు'పే.తుమ్మామీద నిమ్మా బుస్పై 

నిమ్మమీద శెమ్మెబుళ్హేరా-దీనిగాలిన మాయ-తెలిసికే వరిపూర్ణామాయేరా 

ఊరు వెళ్ళి నేనే పోంగాఒఉన్నకుప్పా కగ్గీ తలిగీ 
కుప్పగాలి అప్పూూదీరేరా=దీనిగాలిన మాయ-తెలిని తే పరిపూర్ణామాయేరా 

1. పంచేంద్రియములు కాబోలు 

2. జీవుడు కాబోలు 



ఇం తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

తాళప[త| గంథములనుండి సేకరించిన తత్వ్యములం వొకటి 

యుదాహారింతును. ఉపనయనమునకు సంబంధించిన యాజి క (కల్ప )మున్న 

తాళస్మత (గంథమున చివరి కమ్మ పె సీ తత్వమున్నద్ని 

“ఏంతో సౌభ్యముగల ఈ రాజయోగము ఏమని వర్షింతునే రామయ్య 

పంతముతో గుణవంతుల విని యానంతసుఖంబై తినే 

కన్నూల లోవల ఘనమైన చిత్కాళలున్న జాడగంటినే 
వెన్నెలమీదట వేదళకంజములు వెలుగు గెప్పిని గంటినే 3 

పారావారము లేక పరిపూర్ణమై వెలుగు (బహ్మానందంబై తినే 93 
ఆరిటిని మీరి ఆరిటీ మీదట ఆత్మ నేనై యుంటినే 

అంగము మీదట గంగయమునల నందు బంగమర్మము గంటినే 3, 
సదమలమై వెలుగు సచ్చిదానందము సాజయోగంబైే తినే 

కరుణతో గురుడు నా శిరమందు కరమిడి ఎరుక యేర్పడ జే'ెనే 

వేదాంతార్థములోనె బోధ దెలిపెటి దండి సాధుసంగతి గంటినే 

హరెరామ నేను మీ స్మరణజేనుటవలన పరమభక్రుడనై తినే అ 

వర _వెరాగ్యముచాత స్టిరబుద్ధి సాకి నె పరమ ధన్యుడ నెతినే ప 

దరి జేరితే నేను ధన్యుడ నైతిని నిరతాము నను గావుమీ ఏ 

మదికీ నూర్జ్వ్వంబైన మం థిన్ననిలయా మీ మహిమ లేమందునే ర 

కరీంనగర మండలమందలి సు(పసిద్ధ(బ్రాహ్మాణా(గ్రహార మే ఈ మంథిన. 

కర్మవార్గము 
a) 

ఇంతవరకు భక్తిజ్ఞానములకు సంబంధించిన సాహిత్యమును పరి 

శీలించితిమి.భకి జ్ఞానముల వలెనే కర్మము కూడ మోక్షసాధనముగా చెప్పబడినది. 

వేదాదు లీమార్గమున కధిక ప్రాముఖ్యము నిచ్చినవి. కనుకనే భారతదేశమునకు 
కర్మభూమి యనికూడ పేరు వచ్చినది. పర్ణా(శ్రమాచారధర్మములు, వేదవిహిత 

కర్మలు, (వ్రతములు, ఆచారములు, నియమములు,నిష్టలు మున్నగునవి భారతీయుల 

(ప్రత్యేకతను చాటునట్టివి. వేదాంతు లీకర్మమార్గమును నిరసించిరి.కాని స్వయముగా 

వేదములే కర్మ(పాధాన్యఘును ఘోషించుచున్నవి. (శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 
భగవద్గీతలో, 

లో కేఇన్మిన్ ద్వివిధా నిష్టా పురా _ప్రోక్రా మయానఘ। 

జ్ఞానయోగేన సాంథ్యానాం, కర్మయోగేన యోగినామ్॥ 



పారమార్థిక గేయములు క 

యన్ని ్వన్టీయాణి మనసా, నియమ్యారభలేఒ 

కరేన్దియైః కర్యయోన, మసక్తస్స విశిష్య తే॥ 
నియతం కురు కర్మ త్వం, కర్మజా్యాయో హ్యాకర్మణ:ః। 

శరీరయ్యాతాప్ చ తే, న (ప్రనీద్యే దకర్మణః॥ 

కర్మ (బహ్మోద్భవం విద్ధి, (బహ్మాక్షర సముదృవమ్! 

తస్మాత్సర్వ గతం (బ్రహ్మా. నిత్యం యజ్ఞే పతిష్టితమ్![ మున్న గు వాక్యములచే 

కర్క(పాశ_స్తకమును వెల్లిడిం చెను. జ్ఞానమే సర్వోత్కషమని వేదాంతులనినను 

అధ్యరము సత్యకారియై, కారకాదుల వొంఛించునట్లు కర్మనాధారముగా గొని 

జ్ఞానము ముక్తి,పాప్పి గాంచును. 

స సత్యకారో౭_సి హి యద్విదధ్వరః, (పకాంక్షతేఒన్యానపి కారకాదికాస్ 

తదైవ విద్యా విదితః (ప్రకాశితె, ర్విశిష్యతే కర్యధిరేవ ముక్తయే ॥ 1 

కనుకనే మనవారు కర్మ్కలకును నంతియ [ప్రాధాన్య మొసగి3. యజ్ఞయాగాది 

కర్మలు మహాకష్టసాధ్యములు, నిష్టానియమములతో పాటు కావలసిన ధన 

మవసరము.ధనము లేనిదే యవి సాగవు.సామాన్యజనమునకు నవి యందుబాటు 

లోనివి కావు. మీదుమిక్కిలి వేదకర్మాచరణమున కన్నిజాతులకును, అన్ని 

కులములకును అర్హత లేదు. కనుకనే వానికి సంబంధించిన వాజ్మయము దేవ 

భాషయందుండి సాధారణులకు.అందులో జానపదులకు, అందని ఫలమయ్యెను_ 

కాని శూ[ద్రామలకుగూడ వేదోక్కములుగాక పురాణోక్తములగు కర్మలు 

తప్పనయ్యెను. మోక్షెపేక్షగలవారు భయభక్తులతో నిట్టి కర్ణ లాచరించుచునే 

యున్నారు. ఇట్టి వాజ్యాయము కొంత దేశభాషలందు లభించును. దాని (ప్రభావము 

జానపదుల పై బడినప్పుడు వారికి తగిన భాషలో పాడుకొనుటకు ఏలగునట్లు 

గేయములు మలచుకొనిరి.కర్కకాండయందు పురుషులకన్న స్త్రీల కెక్కు.డభిమాన 

మగుటచే స్త్రీలపాటల రూపముననే యిట్టి వాజ్యయ మధికముగా గాననగుచున్నది. 

పురుషులకు సంబంధించినవి క్యాచిత్క-ముగా నున్నవి. తెలుగులో నున్న 

వాజ్యియము కేవలము(వ్రతములు, నోములు, పండుగపబ్బములకు సంబంధించినది 

ఉత్తరదేశమున వివాహాది శుభకర్మలకును మరియు (శ్రాద్ధాది యపరకర్మలకును 

సంబంధించిన జానపదగేయ వాజ్ఞుయమున్నది. వారికీ వాజ్సయమెట్లు కలిగినదో 

నేనొక వ్యాసమున పేర్కొని యున్నాను,శి 

1, అధ్యాత్మ రామాయణము,V11-5-18 
2, సవంతి, రెండవ సంచిక. 



బల్లులు తెలుగు జానపద గేయసాహిత్య ము 

తెలుగు దాజ్మయముకూడ ఇట్టి వేదో కృయజ్ఞపు పాటలకు వెలితిగాలేచు, 
ద్విపదరూవముగానున్న “సోవుపొటితో అగ్నిష్టోమ కార్యకలాపమంతయు 
ఏవరముగా వర్ణిత మైనది. ఈ పాటను (వాసినది నందేల ను\బ్రహ్మణ్యయజ్య 

పుత్రిక. ఆమెపేరు తెలియరాలేదు.సు[బహ్మణ్యయజ్వ రాయలసీమనుపాలిం చిన 
మట్ల వెంకటరామరాజు (1608 (ప్రాంతము) సమకాలీనుడట. 

“సోమపాటి వివిధ[పతులను నిత్యాగ్నిహో(క్రులిండ్ల సేకరించి వివరణ 

సహీతముగా 1848 గృహలక్ష్మి మాసపత్రికలో కీ.శే, ఒంగోలు వెంకట 

రంగయ్య పంతులుగారు (ప్రకటించిరట, విజయ జ్యేష్టమాసమున నెల్లూరుజిల్లా 

అల్లూరు [గామమున వేదము సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు చేసిన అగ్నిష్టోమమును 

పురస్కరించుకొని వాజ్క్మయతసస్వి నేలనూతుల (శ్రీ కృష్ణమూర్తిగారు విపులమైన 
టీకలతో విడిగా 14-6-1858నాడు దీనిని మరల (ప్రచురించినారు (ప్రారంభ 

చరణము లీవిధముగా నున్నవి. 

ఈ యజ్ఞవేదిక ఈ యజ్ఞశాల 

ఈ యజ్ఞ మీ చెల్వ కెంత యొప్పినదొ 

శ్రీగణనాయకు చిత్తమున నిలిపి 

(శ్రీగురు శ్రీనివాససా్యమి దలతు 
సరసులెల్లను మది సంతసించుటకు 

సరస యజ్ఞము పాట సరళి బాడెదను, 

పాట చివరన ఫల(థుతి ఇట్లున్నది. 

ఈ పాటబాడిన ఇంతుల కెల్ల 

ఆపద లెలను ఆడగిపోచుండు 

(ప్రాజ్ఞుడెవ వ్రండైన పాటను (వాయ 

యజ్ఞ పురుషుండిచ్చు నభఖిలలోకములు 

ఇట్టికర్మము లాచరించుటచే అ ష్రైశ్వర్యసిద్ధియు పుణ్య (ప్రాప్కీయు కలుగునని 

మనవారి నమ్మకము, ఆసంగతి దేవుడెరుగును కొని వానివలన సాంస్కృతిక 

(ప్రయోజనము మా(త్రము తథ్యము. వివిధ(ప్రాంతములందున్న ఇట్టి యాచార 

వ్యవహారములే భారత దేశసంస్కృతికి మూలకందములుగా నున్నవి. వీని 

వలననే మన సాంస్కృతికమగు ఐక్యత CUltural Unity యవిచ్చిన్న ముగా 

నున్నది. నోములు, [వ్రతములు స్త్రీల (ప్రత్యేకపు సొత్తు. ఇట్టివి తెలుగువారికి 



వార మార్థిక గేయములు వా 

వందలకొలది యున్నవి. నోములు నన్నయ నాటికే తెలుగునాట నుండెను. 

శకుంతల దుష్యంకుని సభలో, 

“నుడువులు వేయి నింకేల యిప్పాటి నోములు దొలి 

కడగి నోచితిని గాకేమి యనుచును గందె డెందముని. (ఆదిపర్వము 4-102) 

చేయుట కోపిక యుండవలయునుగాని సంవత్సరము పొడుగున (వ్రతములో 
నోములో చేసికొనవచ్చును. సంస్కృత (వేద)మం(త్రములతో గావింపబడు యజ్ఞ 

యాగాదికర్మముల కమితమగు ధనము కావలెనుగాని యిట్టివానిని తులసీదళము 

మొదలుకొని తూ మెడు వరహాలతో గూడ చేయవచ్చును. వీనిలో భక్తి (నమ్మకము) 

ఉన్న చాలును, ఎవరికి వీలై నటుల వారాచరింపవచ్చును. తమ కున్నదానితో 

సంతృ పిపడి ఫలమో ప్మతియో సమర్పించి ఇరుగుపొరుగువారికి పసుపు 

కుంకుమలిడి మంగళ మాకాంకించి ఆం(ధసీమంతినీమణులు తమ గృహముల 

నిత్యక ల్యాణము పచ్చతో రణముగా కాపాడుకొందురు. [వతములకు నోములకు 

సంబంధించిన పొట లనేకము ము(ద్రింపబడినవి. (శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగా 

రిట్టి వాజ్మయము సేకరించి" స్త్రీల (వతకథల' పేరుతో (ప్రచురించిరి. శ్రీ బాలాంత్రపు 
వెంకటరావుగారు కూడ స్త్రీల (వతకథలు నూరింటిని సంప్పటీకరించిరట, 1 

శ్రీ గూడూరు కోటీశ్వరరావుగారు (ప్రకటించిన “మపొకా నుమనోరందిని 

యందు 18 (వతకథలున్నవి. (శ్రీ గంగాధరంగారి (ప్రచురణలో నధికభాగము 
వచనరూపమున నున్నవి. గేయరూపములుగా వారు (ప్రకటించినవి ఇరువదినాల్లు. 

మదనద్వాదశీ(వ్రతము (దీనినే చిలుకుముగ్గుల పాట యందురు.) నిత్య 

దానమునోము, దీపదానమునోము, పసుపుగౌరీనోము, చల్లచితృనోము, సహస్ర 

ఫలాలనోము, మోచేటిపద్మము నోమ్ము తులసి ఏడువారాల వర్ణన, చాతుర్మాస్య 

(వతము (ఈరెండును కన్నడగేయములు), చిట్టిబొట్టునోము, కృత్తికదీపాల 

నోము, మూసివాయనముల నోము, పెండ్లి గుమ్మడినోము, నెలసం(క్రమణ దీపాల 

నోము, లింగదానము నోము, వెలగల గౌరీవతకథ, ములగగారి నోముకథ, 

తరగని అయిదువతనమునోము, వరలక్షిపాట, సరస్వతిపాట, సావిత్రి 

గౌరీదేవిపాట, తులసీదేవిపాట, శుకవారపు సేవపాట, లక్షడత్తులనోముపాట, 

(స్తీలపాటల సంపుటములందును వేరు వేరుగను ) ,తులసీదళము, తినాథుని చరిత 
పదము, అశ్వత్థ (పదకీణము, సూర్యు నిగుక్ణాలు, కామేశ్వరిపాట. (శొవణ 

1. “కృష్ణ(్రీ” భారతి-జు లె 1858. విజయ ఆషాఢము. 



నన తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

మంగళ వారముపాట, (శావణళు[కవారముపాట వంటివి ము(దింసబడి బహుళ 

(ప్రచారము గాంచినఏి. ఇంక నము(ద్రితము లెన్నియున్నవో! నేనుగూడ కొన్ని 
యము[దిత గేయముల నిట్లివానిని సేకరించితిని. ఈగేయములన్ని ౦టినిచర్చి ంచుట 

ఎడతెగనిపని, కనుక ముఖ్యమగువాని కొన్నింటినే స్థూలముగా పఠిశీలింతము, 

ఒక్క “(తినాథటునిబరి,త భదోయిదక్క_ పైన సేర్కొనబడినవన్నియు 

స్త్రీలకు సంబంధించినట్టివే. మోహినీ రుక్యాంగద(ఏకాదశీ(వతముపాట) కూడ 
పురుషసంబంధియే. దానిని వైష్ట్షవ వాజ్యయమున సీవరకే పరిశీలించితిమి. కనుక 

వెలివేయబడిన ల్లొంటిగా నున్న “(తిధాథునిభీరి[తీమును తొలుత పరిశీలింతము, 

“క|థ్రమున ఈ కథయు ఒప్పుమీరగనుండ తెలుగుగా ఈ పాట తెలియ జెప్పి” 

నటివాడు చి(తాడ కామేశం; విశ్య(బ్రాహ్మణుడు; గంజాం మండలమునందలి 

సోమపురవాసి. ఈతడు 19వ శతాబ్దమువాడై యుండును. ఈ పదము “హారి 

హరీ నారాయణాది నారాయణా కరుణించి మమ్మేలు కమలలోచనుడాి యను 
వరుసలో నడచినది. కథాసారము వచనరూపమున ' స్రీల (వ్రతకథిలందు గలదు, 

కన్న బిడ్డకు తల్లిచెంత పాలు లేమి ఐదురూకలు పట్టుకొని యావును గొన 
బయలుదేరిన మధుసూదనుడను వీద(బ్రాహ్మాణునికి, దొంగయోవుచే పిసిగి ఐదు 

రూకలకై న నమ్ముకొనుటకు సిద్దపడిన ధనవంతుడగు కోమటి తటస్థపడెను. పేద 

(బ్రాహ్మణునికి పాలిచ్చుగోవు లభించెనేకాని దాని గాపాడుకొనుట కష్టమయ్యెను. 
ఒకనా డాదొంగయాపు పారిపోయెను, దానిని వెదకటోయిన (బ్రాహ్మణునికి 

(తోవలో నొక మజ్దీచెట్టుపై, “హరయు (బ్రహ్మాయు రు(ద్రు డతిచిత్రగతి మీర 
(తినాథులఏయెడు (త్రిమార్తు లచటి గనబడిరి. (బ్రాహ్మణుడు తన యావు 

పోయినదని మొరవెట్టకొ నెను. “*ఆమాటలను వినుచు ఆ(శ్రిమూర్పులవారు ఆవు 

యెక్క_ డలేదు యిక్క_డే పుండె,సంతకును నీవు పోయి సందడియము లేకుండ, 

మూడు సరుకులు దెచ్చి మాక్చొపజప్పు వకపయిస ఆకులను వకపయిస 

గంజాయి వకపయిసన నూనెను వనరంగ దెమ్ము, తీసుకొచ్చియు నీవు తిన్నగా 

నిచ్చటను, మేము ఉప్పినరీతి మూడు వస్తువులు,పూజచేయుము నీకు పుణ్యంబు 

సమకూరు, నీయావు నీకు దొరుకు నిక్కంబుగానుఅని మూడు పైసలు కూడ 

వారే యిచ్చిరి. మూడు పైసలతో (వ్రతము చేసికొనవచ్చునని భావము, నూనె 

తెచ్చుట కేమిలేక (బ్రాహ్మణుడు గాండ్లవానితో *కొలచి గావంచా కొంగులో 

వేయ” మన నాతడు (బ్రాహ్మణుడు వెజ్టివాడని మోసగింపదలచి *గిద్ద తిరగల 
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చేసి యింత సమురును బోసి గావంచలో వేసి కట్టి పంపించెను. కాని చేసిన 
మోసమునకు తనయింట నూనె యంతయు మాయమై పోయెను. మొటజ్ట్లోయని 

పరుగెత్తి బ్రాహ్మణుని వేడుకొనెను, శమూర్తులు చెప్పినటుల (జాహ్మ్యాణు 

డర్చించి తన గోవునే కాదు సకల సంపదలను బడ సెను. తక్కిన పౌరులును 

అటులే చేసి సంపదలు పొందిరి. కోమటుల వడ్డీ బేరము లాగిపోయెను. వారి 

మొర విని రాజు (వ్రతములు చేయవలదని శాసించెను కాని ఆరా(తియే 

రాజకుమారునికి "“కష్టంబు లొచ్చెను కడువింతగాను.” (త్రినాథ(వ్రత మొనర్చి 

యారాజు కృకార్థుడయ్యెను, ఓడవర్తకు డొకడు (వ్రతముచేయట మరచినందున 

తగిన ప్రాయళ్చి_త్తమయ్యెను. ఒక (గుడ్డివాడు మరియొక కుంటివా డీ వ్రతము 
నాచరించి కన్నులు కాళ్లును పడసిరి. (వతధిక్కా.రము చేసిన యొకగురువు 

గాలివానపాలై శిష్యునిచే వ్రత మొనర్చ (ప్రబోధితుడై (బతికి బయటబడెను. 

(వతమొనర్చు వారికి సంపదలును (వ్రతము చేయనివారికి కష్టములును గలుగునట్టి 
దృష్టాంతము లీకథయం దున్నవి. సారాంశ మేమన, 

“మూడు కాసులరోను మదమొందు యీ పూజ _ అధికసంపద లిచ్చు ఆనందమిచ్చు 

హరి యజు హరుచరిత అద్భుతంబుగనుండు-పుడమిలో యీ పూజ పుణ్యంబ్బుచ్చు” 

రచయిత యెవ్వరోకాని “తులసిదళము మహిమ యెవరు (ద్దగాను 

చదివినాను, విన్నవారికయిన మోక్ష మున్నదాయెనూ, పీ9లకొరకు పాటగాను 

జేసి కృష్ణమూర్తికి, సమర్చితంబు జేయగోరి |వాసినాడ నూ 'అని చెప్పుకొ నెను, ఈ 

“థలనీదళముి పాట అధిక(పచారము గాంచిన గేయములం దొకటి. వుణ్యక (| వత 

కథ గాక దీనిలో నాల్గు పటలము లున్నవి.నాలుగింట నాలుగు తులసీపూహత్య్మ్య 

(ప్రతిపాదకములగు కథలున్నవి* మొదట సా(త్రాజితి యొనర్చిన పుణ్యక (వతము, 

ఆమె గర్వభంగము,తులసీమాహోత్మ మున రుక్మిణి (శ్రీకృష్ణుని మరల పొందుట 

వర్ణింపబడినవి. సత్యభామ, దానమొనర్చిన భర్తను తిరిగి పొందుట కెన్ని 

సొమ్ములు వేసి తూచినను సమము కావయ్యెను. అప్పు డవమానముతో, 
సత్య పోలేక పోలేక రుక్మిణి కడకు పోయి “నావల్ల కాకపోయి సిగ్గుచేత మోము 

వంచి, మిమ్ము చేర (మొక్కినాను చిన్నదాననూ అని బతిమాలుకొనెను.రుక్కిణి, 

నావద్ద ధనము లేదు ఎన్న డెనగాని విభుడు, ఎంతసొమ్ము తెచ్చినాను నాకు యిచ్చెనా 

తనకు న్యతజిత్తు డిచ్చినట్టి గొవృముత్యెసరయలు,విభుడు నీకు దాచి యుచ్చె వేడ్కతోడనూ 
ఇంద్రపదవి బోయి చూచి తెచ్చినట్టి కనకమెల్ల,యింపుగాను నీకు యిచ్చె కృష్ణమూ్రీ 
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నరకాసురుసి సంహరించి తెచ్చిన మూలధనము, నీయింట దాచినాడు మోదమందియూ 

పెండ్లినౌడు కట్టినటై పాలపూసకేగాని, యితర సొమ్ము లేవియును నాకు రేపుగా 

యేళోద తనయుడయ్యు డానమివ్వ నీకు బుద్ధి, ఎవరు చెప్పినా రతని తండి యుండగా 

వట్టంపుచేవినై న నేను యిచట నుండగాను, నీకు యింత సాహసంబె వేశ్యకాంతరో? 

అయిన నాకు గలిగినట్టి ముఖ్యమైన వస్తువుందె, ఇచ్చెదాను వేగపోయి వేసిచూడుమాి 

అని దెప్పిపొడిచి, దూషించి తులసీదళముల నిచ్చెను. (స్కీలపాటలందు రెండు 

మూడు చోటుల సత్యభామను వేశ్యకాంతయని పిలుచుట కలదు. ఇదెట్టి 

విపరీత మోః) తులసి మహిమచే కృష్ణుని వారు తిరిగి పొందగలిగిరి. ఈ కథ 

తరువాత నాల్గు పటలము లున్నవి. మొదటి సటలమున సంతానహీనులగు రాజ 

దంపతులు తులసిపూజ లొనర్చి సంతానము బడసిన కథయునుు రెండవ 

పటలమున తలిదం[డ్రులను భార్యాపుత్రులను జంపి మాంసము తిన్న కిరాతుడు 

కూడ అంత్యకాలమున నాతనిపై తులసిగారి వీచుటచే పుణ్యలోక(ప్రాప్మి గాంచిన 

కథయు, తృతీయపటలమున తులసిపూజలు చేయవలసిన శుభదినములును 

తులసిపూజ లొనర్చిన కాళికా నంది కేశ్యర, సత్యభామ మున్నగువారల 

వృత్తాంతమును," కేవలము తులసి బృందావనము లేనియింటి (తోవ నడువరాదు, 

వారు దోషకారు" లనియు, నాల్గవ పటలమున సంతానార్భమై కులసీసాన్నిధ్యమున 

దశరథుడు పు(త్రకా మేష్టి యొనర్చి రామోదిసుకుల బడయుటయు మొదలుగాగల 

కథలు వర్దింపదిడినవి. చివరన 'ఈ కథ తులసీమహాత్మ్యం విస్తరింప 

యెవ్వరయిన, వారు ధరణిమీద పల్ల కిపదసు లగుదు"రనెడు ఫల(శ్రుతియగలదు, 

మొదట చెప్పిన (తినాథ్నవతముసకు మూడు కాసులయినను కానలయును 

కాని ఈ తులసీపూజకు అలుకు. పూతలు, చెంబెడు నీళ్ళ, భక్తి తప్ప 

వస్తువాహనము లెవ్వియు నవసరము లేదు. ఇంచుమించుగా తెలుగు ప్రీ 

లందరును తులసిని పూజింతురు. 

శ్రావణమాసము వచ్చుటతోడనే మాంగళ్యవతులున్న (ప్రతి గృహము 

కలకలలాడును. ఇంటింట లక్మీపార్వతులు (పత్యక్షమగుదురు, ఇంటి యిల్లాలి 

సంరంభము, పొరుగింటి గృహిణీమణుల పేరంటపు తొందర, పురుషులకు 

చూడ ముచ్చటగా నుండును.పచ్చతో రణములతో ,పండ్లతో ,పసుపుకుంకుమలతొ, 

నూత్నవస్రములకో, (ప్రతియిల్డు భూలోక స్వర్గమునలె నుండును. [శ్రావణ 

సోమవారము (శావణ మంగళవారము (శావణ జృక్రవారము, (శావణ 
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శనివారము ఇటుల వారమునకు నాల్గు దినములు (వ్రతములతో నోములతో 

గడచిపోవును. (శ్రావణ మంగళవారము, (శ్రావణ శుక్రవారము (వ్రతములను 

గూర్చిన పాట లిట్టి వాజ్చాయశాఖయం ద(గగణ్యములు, ఒకటి మంగళగౌరీ 

(వతము రెండవది వరలక్మీ(వ్రతము. మొదటిది క్రై వమునకు, రెండవది 

వైష్ణవమునకు (ప్రాతినిధ్యము వహించును. స్త్రీలపాటల సంపుటములం దీరెండును 

ము దింపబడినవి కాని తప్పులకుప్ప లగుటచే సరిగా బోధపడవు. స్త్రీలు 

పాడుచుండగా వినియో లేదా శ్రీ గంగాధరంగారి వచనకథ చదివియో అర్థము 

చేసికొనవలెను, 

“(శావణ మంగళవారోము పాటిలో వింతకథ యున్నది. సంతానములేని 

రాజదంపతులు శివుని ధ్యానించిరి. శివుడు వారికి వరము లీయదలచి జంగమ 

వేషముతో “థదధర్భ్ర మోరాండ' మనుచు (7) భిక్షకు వచ్చెను. రాజపత్ని 

భిక్షగొని మేడ దిగివచ్చువరకే జంగము వెడలిపోయెను. మరునాడుకూడ 
అటులే వెడలిపోవ జూచుచుండగా రాజపత్ని జంగము నడ్డగించి వెడలిపోవుటకు 

కారణనుడిగను. జంగము “ఫుతపౌ(త్రులు లేరు, మీచేతి భికంబు, హర హర 

అంటరాదని పల్కెను. దంపతు లిరువురు జంగమును బతిమాలుకొన శివుడు 

నిజరూసముతో సాకెత్క-రించి “ధర్మవతియెనట్టి పుణ్యవతి నిత్తుమాపదహారు 

వర్షముల సుతునిత్తుమా* యని యడిగెను. వారు కుమారునే £౯రుకొనిరి. 

శవ(ప్రసాదమున కుమారుడు కలిగెను, పెరిగి పెద్దవాడ్డై విద్యాబుద్ధులు 

గడించెను, అతనిపేరు నారాయణుడు. రాజు తన కుమారుని దీసికొని కాశికి 

బోవుచు మధ్యే మార్గమున నొక పట్టణోద్యానవనమున విశ్రమించెను. (శ్రావణ 
మాసమున మంగళవారమునాడు “మంగళగొదిను పూజింప పూలు గోయుట కె 

వచ్చిన యాపట్టణపు రాజుకూతురు సత్యవతి రాజకుమారుని జూచెను. ఇరువురికి 

వివాహమయ్యెను, శోభనమునాటి రాత్రికే రాజకుమారునికి ఆయుర్దాయము 

నిండుకొనెను, దంపతులు ని్షదించుచుండ నారాయణుని చంపుటకు పాము 

వచ్చెను,మంగళగౌరీదేవి స్వప్నమున సాక్షెత్క,రించి సత్యవతిని మేల్గాలి'పెను, 
సత్యవతి స్వర్ణకలశము దెచ్చి యట నుంచెను, సర్పమామె భక్తికి మెచ్చి 

అందులో (ప్రవేశించెను. సత్యవతి ఆ కలశమునకు |క్రొ_త్తరవికతో దాసెనగట్టి 
యుంచెను. రాజకుమారుని గండము తప్పిపోయెను. తెల్లవారగనే యాతడు 
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తం|డిని కలిసికొని చెప్పకుండగనే కాశికి పోయెను. సత్యవతితం(డి యామెకు 

మరల వివాహముచేయ సంకల్పించెను. కాని (ప్రతము పేరుతో రాకుమారి 

కాలమును గడపుచుండెను. తం|(డికొడుకులు కాశినుండి తింగివచ్చినప్పు డామె 

తనభ రృనుగు రించి తాను భర్త,పాణములు కాపాడుకొన్న యానవాలు చూపెను, 

వారికి మరల వై భవోపేతముగా వివాహమయ్యెను. కోడలితో రాజు స్వదేశము 

చేరుకొనెను. తనకు పుత్రభిక్షను పెట్టిన కోడలిని అత్తగారు రహస్యమడుగ 

సత్యవతి అత్తతో “సత్యఠబు దప్పకా మాంగల్యములు గల మంగళగౌరునూ 
పూజించితి'ననెను. అప్పటినుండి లోకమంతయు మంగళగౌరీ వ్రతము నాచరించి 

కామ్యముల బడయుచుండెను. “ఈ కథాపొటను పొడిన వారికి-_ఏన్న వారికి నైన 

విభవందబు నిచ్చు_ఇషసం పద లిచ్చు ఈరాజ్య పదవిీచ్చు-సత్సలం బిచ్చునూ 

సర్వేశురాణి'. 

“(గావణ శుక వారోముపాట'నే వరలక్ష్మీ(వ్రత మందురు, శ్రావణమం గళ 

వారము పాటకన్నను చిన్నదీపాట. “కైలాసగిరిలోను కల్పవృక్షం (క్రింద 

(పమథాది గణములూ కొలువగాను” పార్యతీపర మేశ్వరు లుండిర్. అప్పుడు 

పార్వతి (ప్రాణవల్లభుని “ఏ (వ్రతము సంపదలు యెలమితోడుత నిచ్చు యే 
(వతము కామికార్ధము లొసంగు, ఏ (వ్రతము పు(త్రపొ|త్రాభివృద్ధి నొసంగు నని 

యడిగెను, అప్పుడు శంకరుడీకథను వినిపించెను, “కుండిన అనియేటి 

పట్టణములోవల,చారుమతి అనియేటి చేడె గలదు,అ_త్తమామల సేవ ఆతిభ క్కితో 
చేసి, పతిభ_క్తి కలిగుండు భాగ్యశాలి”, ఒకనాడామె స్వప్నమున వరలక్ష్మీ 
సాక్షాత్కరించి “(శ్రావణమాసాన శుక్ల పక్ష్తమునందు శుక్రవారమునాడు 

మునిమాపునా, పంచకల్వలు దెచ్చి బాగుగా తను నిల్చి, సువర్షకలశమున 

శోభితముగి పూజింపు మనియు సకలసంపదలు సమకూడు ననియు చెప్పెను, 
చారుమతి లేచి స్వప్నవృత్తాంతమును అ_త్తమామలకును, బంధువులకును 

విన్పించెను. గృహ మలంకరించి తీరుతీరుల పిండినంటలు చేసి వరలక్ష్మీదేవి 

చెప్పినటు లర్చించిరి, నైై వేద్యములిడి, “నిండు బిందెలలోను నిర్మలో దకములూ 
పుండరీకాకులకు వారు పోసితొమ్మిదిపోగులా తోరమొప్పగ పోసి,తల్లి క కట్టిరీ 
సంభిమమున, వేదవిదుడై నట్టి విపు9ని బిలిపించి, గంధమక్షతలిచ్చి కాళ్లుకడిగి, 
కొమ్మిది పిండివంటలు తోరమొప్పగ జేసి, పెట్టి బా9హ్మణునకు పాయసంబిచ్చి 
వితము సమా ప్పము గావించిరి. తక్కినవారందరును అటులే చేసి కామ్యార్థముల 



పారమార్థిక గేయములు ౪౫౧ 

బడసిరి. 

తూర్చు మండలములం దధిక[ప్రచారము గాంచిన వానిలో “మాశేటో 

నద్యుము" నోమొకటి. దీనిని (శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు “మోచేతి పెద్దమ్య' 

నోమని తమ “స్తీల[వతకథి లందును, *పెలయేట' లోను పేర్కొనిరి.ఇతరులు 
మా(త్రము పెద్దమ్మకు బదులు “పద్మమ్ము' అనిరి. ఈ పాటయందలి భావములనే 

శ్రీ దేవేంద్ర సత్యార్థిగారు మరియొక శీర్షికతో ఆంగ్లానువాద మొనర్చి (ప్రకటించి 

యున్నారు!. తెలంగాణమున నిది వినబడదు కనుక డాని వివరము లంతగా 

తెలియరాకున్నను శ్రీ) గంగాధరంగారిచ్చిన పాట నిట ఉదాహరింతును. 

“మోచేటి “పెద్దమ్మ నోచేటివేళ-మొగ్గల్లు తామరలు పూ సేటివేళ 

వీరాయి పువ్వులు పూ నేటివేళ-విందెలతొ ఉదకము తెచ్చేటి వేళ 

గుమ్మడి పువ్వులు పూనేటివేళ-గుండిగలతొ ఉదకమ్ము తెచ్చేటి వేళ 

కాకర పువ్వులు పూనేటివేళ-కడవలతొ ఉదికమ్ము తెచ్చేటిపళ 

ఆనబాయి పువ్వులు పూ నేటివేళ-అటికలతొ ఉదకమ్ము తెచ్చేటివేళ 

చిక్కుడు పువ్వులు పూ నేటివేళ-చిస్పలతొ గంధాలు తీసేటివేళ 

ఆవులు దూడలు వచ్చేటివేళ.ఆంబోతు రంకెలు వేనేటివేళ 

సందిటి దీపాలు పెస్పేటి వేళ-చాకింటి మడతలు దెచ్చేటివేళ 

మరదళ్ళు మరి జూద మాడేటివేళ,కూతుళ్ళు గుండిగలు దింపేటివేళ 
కోడళ్ళు కొటువసుపు కొ స్టేటి వేళ-చెల్లెళ్ళు చేమంతులు మడిచేటి వేళ 
వదినల్లు వంటల్లు చే నేటి వేళ. 

ముద్దుల మొగము అద్దానబోలు-తన ముఖము తామర పద్యానటోలు 

“కామేళ్ళంరినొలి'నే అక్కలపాట యందురు. |క్రీడాభిరామమున దీని 

(ప్రశంస కలదు. కాని అద్బైన పాటలం దొక్కటియైనను అర్హమగునట్లు లేచు. 

ఒక చరణమునకు మరయొక చరణమునకు సంబంధమే లేదు. అచ్చు తప్పులు 

కుప్పతిప్పలుగా నున్నవి. నేను మూడు నాల్గు (ప్రతులు చూచితిని కాని వానియం 

దొక్కటియైనను మంచిది లేదు. శ్రీలపాటలందీ లోప మధికము. ము[ద్రణక_ర్ట 
లేమా(తముకూడ (శ్రద్ధ వహింపకపోయిరి, *“గల్లాపెబ్టెైలు గలగల లాడుటయే 
కాని వాజగ్రియమునకు జరిగెడు అన్యాయము వారెరుగరు. ఈ విషయమై 

(శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు నాకొక వింతవిషయము చెప్పిరి. వారు కొన్ని 
యము(ద్రితములగు స్రీలపాటలు సేకరించి యొక (ప్రచురణకర్త కిచ్చిరట, 
(పచురణక ర్హ యా పాటలను కొన్ని పటలం దచ్చువేయదలచిరి. వారనుకొన్న 

1. Modern Review. May 1942. 
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పుటల పరిమితి దాటిపోయెడు పరిస్థితి సంభవింపగనే (ప్రతి పాటనుండి కొన్ని 

కొన్ని (కర) చరణములు లాగివేసి అచ్చా త్తించిరట. ఈ విధముగా (ప్రచురణ 

క_ర్హలవలన నీ వాజ్బయమునకు కొంత యగ్యాయము జరిగినది. ఐనను ఆ 

సంపద నుద్ధరించిన సత్కీ_ ర్మియు వారిదే, 

చాతుర్వర్ల కములవారికి నిలు వేలై ఏ కోర్కుులు దీర్చెడు తల్లి కామేశ్వరి, 

ఈ*ఠామేళ్నంరి (పతమయు వొదికూడ బహుళ(ప్రచారమందిన జానపదగేయము, 
ప్రాచ్య లిఖిత పుస్తక భాండాగారమున రేటూ రీభావనామాత్య విరచితమగు' కా మేశ్యరీ 

చరిత్రము కలదు]. ఇది ద్విపదలలో పాడుకొనుట కనువుగా నున్నది. దీనినే 

కీ.శే, వేటూరి (ప్రభాకరశాస్త్రిగారు |క్రీడాభిరామ పీఠికలో క్లు పముగా పేర్కొని 
యున్నారు. కామేశ్వరి చర్మితమునే “ఆదిలక్ష విలాసిమను పద్యకావ్యముగా 

అ క్రి నేపల్లి నరసింహకవి రచించి అంతర్వేది నృసింహస్వామి కంకితమిచ్చె నుడి, 
కాకతీయుల కాలమునుండియే కామేశ్వరీపూజ లాంధదేశమున నున్నట్లు 

(క్రీడా భిరామమువలన దెలియనగును. కాకతమ్మ, ఏకవీరలతోపాటు కామేశ్యరిని 

గూడ వారు కొలుచుచుండిరి. టిట్టిభ సెట్టి మంచనశర్మ మి(త్రద్వయ మోరుగల్లు 

నగరము చూడబోయినప్పుడువారు ఏక వీరాదేవిగుడి దాటగనే 'కామవల్లీ మహాలక్ష్మీ 

కైటభారివలపు పాడుచు వచ్చు జక్కుల పురంధధిని చూచిరి. ఇట జక్కుల 
పురం,(ధ్రి పాడినది యక్షగానమో లేక సాధారణపు పాటయో తెలియదు, కామేశ్వరి 
ఏడ్లురక్కలలో కడగొట్టు చెల్లెలు. దారి నందరిని *అక్కలుి అందురు. 

అక్కలలో (ప్రసిద్ధికెక్కిన కామేశ్వర్నీవతము లొనర్చువారు "అక్కల కొలువు 
చేయుట యిప్పటికిని పరిపాటి. ఆనా డేడుగురు ముత్తైదువుల పూజలొనర్శి 
మేళతాళములతో నీపాట బాడెదరు. ముత్తైదువులను అక్కలావహింతురని 
మనవారి నమ్మకము. |క్రీడాభిరామమునగూడ నీవిషయము చెప్పబడినది. 

సీ. మ్ముదికామాణిక్యముల దీప్తి కెంగేలి పించెంబు గుంచెతో విత రింవ 
నుపవానమున తిద్దయును సన్ననగు కౌను చనుదోయి భరమున జలదరింప 
దోకచుక్కల బోలు తోరంపు చెలికన్ను లావిళమున నిగ్గు నతకరింప 

నిద్దంపు వెలివట్టు నెరిక దూలినయప్ప తొడల మించులు వెలి దొంగలింప 

నురుమ చప్పుళ కును విలదురుల (మోత 
a) 

1. డి, నెం. 1045 (పాపు, భాండాగారము. కామేశ్వరీ చరిత్రము 

జి. డి. నెం. శీకిక ,, 5 ఆదిలక్ష్మీ విలాసము. 
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కంతకంత36 బేరుబ్బు నావహింప 

నాండె వీటలపై నోలి గూడియున్న 

యక్క లేడ్వురలో నొక్క యలటబోడి”. 

మరియును “అక్క. లేడ్వురు నదె యాడజొచ్చిరి కడుంగడువేడ్క.” నని 

వర్ణింపబడినది, ఒకయింటి యజమానిసంతానకాంకియై (ప్రతిబంధనోదనార్దంబు 

యక్షకన్యలం బరీకెరాధనంబు” చేయుచుండెనట." మాణిభ(ద కులోద్వహులై న 

దేవతలు కామనల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మితో గూడి య పేక్షితకార్యంబు' లొనగూర్చు 

సమర్ధులని వారి విశ్వాసము. కామేశ్వరి(వ్రతసమా ప్తి యగునప్పటికి సాయంకాల 

మగును. కనుకనే “అక్కలు లేచేటప్పటికి నక్కలు కూయు ననుసామెత 

(వబిలినది. 

ఇక (పా.పు. భాండాగారమందలి 'కామేశ్యరీచరితి నారయుదము, 

ఈకృతి “శ్రీకామినీకాంతు [శితగుణవంతు, లొకైకసంస్తుత్యు లోకై కనిత్యు” 

నని యారంభమైనది. కృతికర్త భావనామాత్యుడు, శ్రీవత్సగో (తుడు, రేటూరి 

పురవాసి, ఈకృతి “ఆరూఢి నిలువేలుపై తమ కెపుడు, సేన మిచ్చిన 

గుంటచెరువున గుంచ, కామేశ్వరనుపేర గల వేల్పు పేరినంకితముగా రచింప 

దిడినది, ఈ కథను సూతుడు శౌనకాదులకు వినిపించినట్లున్నది. (శ్రీరామచం।దు 

డయోధ్యానగరమును పాలించుచుండెను. ఒకప్పుడు వైకుంఠమున లక్ష్మీ 

నారాయణుల సాన్నిధ్యమున నారదుడు ్రీరామ్మపళంస చేసెను, లక్ష్మీదేవి 

సకుతూహలయై (శ్రీరామచం(దునిగూర్చ వివరములను శ్రీమహావిమ్లవునలన 
విని యాతని దివ్యమంగళవిగహమును చూడగోరెను. విష్ణు వామె కట్టికో రిక 

తగదని చెప్పినను ఎట్టకేలకు రామచం(దుని దోడ్తేర శంభుభట్టు నయోధ్యా 

నగరమున కంపెను. (శ్రీరాముడు గరుడవాహనుడైె_ వై కుంఠమునకు వెడలెను. 

శ్రీరాముడు తన యంతఃపురమునకు వచ్చుచుండగా ఏమ్హవు లక్ష్మీదేవిని పరీక్షింప 
గోరి యామె నొంటరిగ విడిచి తిరోహ్సడయ్యెను. లక్ష్మీదేవికి రాముడెదురుగా 
వచ్చెను, 

“చెలువంపు చిరునవ్వు చెక్కుటద్దములు) మొలక వెన్నెలగాయు ముద్దుసోయగవ.. 

వాలుగన్నులు మంచి వక్షస్థలంబు, నీలంపుజిగి నిగనిగ నొప్పుమేను 

రాజసం బొనగూర్చు రత్నహారంబు, ఆజానుబాహులు నంగదంబులును 

ఉ6 క త ఉద చి 6 దివ వ 6 ఎల ఇళ తి ఏథి రి కరి ఏ వివ చితి తగ తి శప లి ఈ జ 6 చిక త రప జబ టిని సిని తిధి దిశ తక ఉత ఇతి ఉన దట చితి క 

కేరి మన్మథుని చెక్కిలిగొట్టు సొగసు, మీరినయట్టి యామేటి చెల్వంబు, 
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గల (శ్రీరామచంద్రుని గాంచి లక్ష్మీదేవి శ్రీమన్నారాయణుడే తన్నిట్లు పరీక్షించు 

చున్నాడ ని'ముదమంది యీ రూపమున నున్నయపుడె,కలసి పొందగవలె గాకంచు 

దలచి, నీమాయ లన్నియు నేనెరుంగుదును, స్వామి నా కోర్కె దీర్చంగ 

బూనితిరి, అవలీల నీదు వయ్యారంబు జూచి, (వ్రాలితిని నే మోహవనధిలో 

నిపుడు, కడతేర్చు రహిగూర్చు కౌగిటజేర్చు, అడరి న న్నానంద మందించు 

మిప్పుడిన కోరెను. రాముడు తానేకపత్నీ[నతుడ ననియు, నట్టి కార్యము కూడ 

దనియు గర్హించెను. కాని యామె వినక రాముని చేలము పట్టి లాగెను. 

రాము డెటులో విడిపించుకొని పోటోవ నామె కోపముతో రాముని ఏకపత్నీ 

(వతము చెడునట్లుగా 'ధరమీద కృష్ణావతారంబునందు, స్థిరమైన (వ్రత మెల్లి 

చెడిపోయి పిదప'గోపభామలను, కురూపముగల భామలను “బతిమాలి పదములపడి 

చేడికొనుచు. ధృతి దప్పి దొంగవై తిరుగుచుండెదవిని శపించెను. 

(శీరామచందుడుకూడ కుపితుడై, 

“నాడెన నామీది నవమోహమహిెమ, వీడక గుందుచు వెతల బొందుచును 

Rs విరహాన _గాగుచు మిగుల, కా మేశ రనుపేరు గలిగియుండుదువుి 

అని (ప్రతిశాపమిచ్చి గరుడవా హనుడై వెడలిపోయెను.ఇదియంతయు జూచుచున్న 

విష్ణువు మరల |ప్రత్యక్షమయ్యెను. లక్ష్మీదేవి తనకు బట్టిన దుర్గతిని భర్తతో 

చెప్పుకొని దుఃఖించెను. విష్ణు వామె నూరడించి. “శివునకు జన్మించి సజ్జనుల 

కామి తార్థము లీడేర్చుము.నేనును కృష్ణావతార మె త్తెది ననెన్నుశివుడు శీతా(ద్రిపె 

తపమాచరించుచుండగా లఅక్షీీదేవి పోయి తనకోరికను వెల్లడించెను. శీవు 

డామెతో నేను గౌరీదేవిని వివాహమాడునంతవరకు కొలనులో నుండుమని 

యొకకొలను చూపించెను,లక్మీ దేవి యందులో నివసించెను,గౌరి నుద్వాహమయిన 

కొన్నాళ్ళకు శంకరు డామెతో లక్షియున్న కొలనులో జల,[క్రీడలు సల్చెను, 
గౌరీదేవి యాకొలనులో నేడు దోసిళ్ళ నీరు (ధ్రావెను. లక్షి యా నీటితో 

గౌరీదేవి గర్భమున (ప్రవేశించెను. గౌరీదేవికి సద్యోగర్భమయ్యెను. ఏడు దోసిళ్ళ 

నీళ్ల (గోలినందున గౌరీగర్భమున లక్షి స ప్తకన్యలుగా జన్కించెను,వారి పేరులిఎ. 

“పొడవైన మెజుంగుల (పోవుచందమున, "సెడతల జనియించె6 బెరవాణియనగ 

శిరమున జనియించె శివవాణియనగ, కొప్పున జనియించె కొండవాణనగ 

మొగమున జనియించె ముద్దరాలనగ, చన్నుల జనియించె జక్కులమ్మనగ 

కన్నెలార్లురకును కడపట బొడమి, చిన్నారి పొన్నారి చెలియ లే యపుడు 

అన్నిట గొదలేని మాకారరేభి, కన్నుల నుదయించె కామవల్లనగ 
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జట్ 

పుస్టి. పార్వితీశివులు స_ప్పకన్యకల నటనే 

విడిచిపోయిరి. వారి సంరక్షణమునకు పోశురాజును సృజించిరి, ( ఇప్పటికిని 

ఇటువలె (శ్రీలక్ష్మి యేడ్వురై 

శేలంగాణమునందలి (ప్రతి (గ్రామమున పోతురాజు - పోతులింగడు (గ్రామ 

రక్షణార్థమై నెలకొల్చబడును. (గామమందేగాక పొలముల?౦త జావులచెంత 

గూడ పోతులింగ డుండును.) (బ్రహ్మ బారికి సమస్త సౌకర్యములతో నొకపురము 

నెలకొల్పి పోతురాజునకు కూనలమ్మను సృజించెను. (రాయలసీమలో మరయు 
కెలంగాణము-.మహబూబు నగరము మండలములందు కూలనమ్మ పదముల 

కధిక [ప్రచారము గలదు. ఒకనాడు శివుడు కామవల్లి నన్నుగహించి యతులకు 

వాద్యోపకరణములు గూర్చి వారితో “రమణ మీవంశ పారంపర్య మెల్ల, కమలాకి 

గొలువుండు కామవల్లైమను, కామవల్లిని గొల్చు ఘనులెల్ల మున్నె, (పేమతో 

మిము చాల [పియజము జేసెదిరనెను. 

కృష్ణావతారమున గోపకుమారులతో (శ్రీకృష్ణు డొకనాడు గోవుల గాయ 

బోయెను. కామవల్లి తన యక్కలతో వచ్చి కొలనులో నోలలాడుచుండ 

కృష్ణునిగో వులు కొలను. చీకాకుపర చను, కొమవల్లి గోవుల గోపాలకుల శిలలగునట్లు 

శపించెను, శ్రీకృషు డక్క-ల వస్తాపహరణముచేసి పొన్న ఒన్లైక్కి వేణువునూది 
శిలలను గోవులుగా గోపకులుగా మార్చెను,(అక్క_ల వస్తా9పహరణమునకును 

గోపికావస్తా9పహరణమునకిను త్యాగరాజుగారి నౌకాచరి(త్రమునకును గల 
సంబంధ మెట్టిదో:) కామవల్లి వేణునాదమును విని వచ్చి కృష్ణుని తన్నేలు 

కొమ్మని వేడొ-నెను. కాని (శ్రీకృమ్లు డామెకు తమ శావముల నెరిగించి 
“అదిగాక మీద కలా్ఞా్యావతారమున, పొదలుచు కవగూడి భోగింప గలవు, కమలాక్ష 

యందాక కాకనొందుచు” నుండవలయుననియు చెప్పెను, 

మరియును “అతనికి (ఫీష్యకన్ఫృవతికి) రుక్కిణియన నొక్క రూపు, చతురత 

నుదయించి సరవి నన్ బొందు,ధర్ముంబుగల చోట దయగలచోట, అర్మిలి వసియించి 

అర్చనల్ గొనుము,విరహ వేదన నిన్ను చధింపకండు,వరగ నింకొక్క వుపాయంబు 

గలదు, ధరణీతలంబున ధర్మాత్కులుగను,వొరని దంపతులలో నొక్క-రి బట్టు? వారిలో 

నొక్కరి వసియింకు నేను,ఆరూధ్ మనకు కల్యాణంబు గల్లు, తప్పక కలికావతారం?-3 
నందు, కర్పూరగంధివై _ గ్లైకొందు నిజిమని విరహోపళాంతిని చెప్పెను. 

కొమవల్లి యటులేయని తన యక్కలతో చెప్పి తాను పోయి రుక్మిణియై జన్మించి 

(శ్రీకృష్ణుని పొందెను. ఆ మహాదేవి డెబ్బదిరెండు (ప్రదేశముల కొలకులందు 



ge తెలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

వెలసి పూజాడికము లందుచున్నది. ఈ విషయము స్రీలు పాడుకొనెడు పాట 

( స్తీలపాటలసంపుటము ) లో స్తానకాలను శీర్షికతో నున్నది.ఇది స్టానశబ్దమునకు 

జానపదరూపము. 

ప్రీలాకాంకీంచెడు శుభము లెట్టివో ఆట్టివానికై వారొనర్చు (వ్రతములెట్టివో 
మన మిదివరకే పరిశీలించితిమి.“చివ్ళ_౯ గౌరి|వతయు పొటిలో_స్తీీజనముల 

కుండు సాధారణమైన కోరికలు కాంచనగును. మాఘపూర్ణిమ ముందు వచ్చడు 

రథసప్తమినాడు “చిక్కి. చిక్కి. నేను చిక్కుళ్ళగౌరి నోము పట్టితినని చెప్పి 

అక్షతలు చల్లుకొని, 

ఎత్తుకున్న ఏడ్డ నెడబాయకుండా - చంకలో నున్నజిడ్డ సడలకుండా 

పక్కలో నున్నబిడ్డను పాయకుండా - కంటికి బెట్టిన కాటుక కదలకుండా 

చేతికున్న గాజులు చెదరకుండా-కాలిమ-ట్రై కదలకుండ కట్టి నబట్ల విడువేకుండా (కట్టకుండా?) 

తొడిగిన రవికె లొడుగకుండా-వంటిసొము్మ వదలకుండా వెంటపురుషుని పాయకుండా 

ఉండవలయునని గొరిని [పార్ధించి బంగారు చిక్కుడుపువ్వు చేయించి చీర 

రవికతో నొక ముత్తైదువ కిచ్చి అర్చింతురు, స్రీ)లకు కావలసిన కో రికలన్నియు 
దీనిలో నున్నవి. 

ప్రీలపాటలుగానున్న ఈ (వ్రతములు బహుశ; స్పీ9లకును చా తుర్వర్హ్యముల 

వారికిని పూజాధికారమును కల్పించుట కుద్దెశింపబడినవి, వీర్శశైవ వీర ,వైష్షవ 
మతోజ్ఞ ంభణఫలితముగా నిట్టి సంస్కా.రమునకు తావు లభించినదని మన 

మూహింపవచ్చును. ఒక్కొక్య విషయమున కొక్కొ_క్క. (వ్రతముగా కర్మ 

కాండ సెరిగి (జానపదులందిట్టి) వాజ్మయరూపమున మనకు దక్కినది. స్రీ ల 

(వతకథలి వంటి (ప్రత్యేక(గంథములే వెలువడినందున నాయా [వతముల 

పేర్కొాంటినేగాని వానిని విమర్శింప బూనుకొనుటలేదు. ఈ (వ్రతముల సంఖ్య 

యపరిమితము. పాడిపెంపునకు గూడ నోము నోచుట మనవారి కలవాటు. (ప్రతి 

చిన్న విషయమునకు వేదవిహితకర్మ లున్నటులే (పతిచిన్న కామనక్తె [వతవు 

లున్నవి.ఉదాహరణకశకై “చల్ల చిత్తనోమినునది పాడి నాకాషీంచి చేయునోము: 

శ్రీగంగాధరం గారిచ్చిన పాటనే యుట్టలకించెదను. 

చల్లచిత్తనోము నోచవే తల్లీ- వెలయావులపాడి చేయ వే తల్లీ 

ఇల్లు పాలనేత ఆలుకవే తల్లీ - ఎల్ల సొమ్ములు సీవు తాల్పవే తల్లీ 



పారమార్డిక గేయములు ౪౫౭ 

చలగను సుకులతో సాగవే తల్రీ*కొలలుగ సౌభాగ్య మేలవే తలీ 

చెల్లని సంపదలు చేవట్టుత వ్లీ_ఎల్ల నీదల నాదరింవ వేతల్లీి " 

చల్ల వెన్నలతో సీ|వ్రతోద్యాపనము జరుగును. ఈ విధముగా పాడికి పంటకు 

ధనమునకు దాంపత్యమునకు, ఐదవ తనమునకు, ఆపద తొలగుటకు, చివరకు 

అందచందములకు కూడ [(వతములున్నవి ఈ (వ్రతములన్నింటి ఫలితాంశ 

మొక్క- పే.అది యేమన, “కళ్ లోవమైనను (నతలోవము కారాదు,భో క్రి లోవ 

మైనను భలయు తొవ్ఫదు.ఈరెండు వాక్యములు కర్మకాండ (పాధాన్యమును దాని 

వ్యా ప్పినిస్పష్టపరచును, పైన చెప్పిన కారణములవలనము[దిత వాజ్బయపరిశీలనము 

నింతటితో విరమించి నేను సేకరించిన కొన్ని గేయముల నుదాహరంకును,. 

శ్రీ) అచ్యుతరాజుగారి సహాయమున ముస్తొబాదు (గ్రామమున ఏకాదశీ 

(వతమునకు సంబంధించిన చిన్నగేయము మొకటి సేకరించితిని. 

“చిత్తుమ్మ ఏకాళి చిలుకు దాదోశిమాదుమ్మ ఏకాశి మంచి దాదోశి 

దక్షకుని ఏకాశి ఇంక నెల్లాళ్ళు-కా నెపుల్లలు దెచ్చి కసువార దీసి 

ఆవు పెండా దెచ్చి అరుగుల్లు అలికి-గోవుపెండా దెచ్చి గోలెంల గలిపి 

ధరణిమీదా సాన్సు దట్టంగ చల్లి-కాళ్ళు మొకమూ గడిగి కడుపలూ గడిగి 

కడుపకూ ఆ కాంత ఏమాని మొక్కు--అష్టసంపద లివ్వు అతిభాగ్య మివ్యూ 

కోటిసంవద లివ్వు కోమాండ్ల నివూ ౪.ఎప్పటికి ముత్తైదతనము నాకివూర్రి 

“దొడ్డెమ్మ” “(బ్రతుకమ్మ పండుగలు తెలంగాణము (పత్యేకతను చాటు 

నట్టివి,ఈ పండుగలు సాగరాం(ధ్రదేశమున కానరావు, ఈ పండుగల నాధారముగా 
చేసికొని తెలంగాణమున పెరిగిన వాజ్మయ మధికముగా నున్నది. లక్షీ పార్వతుల 
పూజనములు తెలంగాణమున (దితుకమ్మపండుగ తాప ధరించినవి. 

ఆశ్యయుజకుద్ధపాడ్యమినుండి మహర్నవమి వరకు తొమ్మిది దినములు 

(బ్రతుకమ్మ పండుగ జరుగును. దీనికి పూర్వము తొమ్మిది దినములు బొడ్డెమ్మ 

పండుగ జరుగును. ఇది మహాలయామావాస్యతో పూర్తియగును. బొడ్డెమ్మ 

పిల్ల లపండుగు.ఇందులో పెద్ద లంతగా పాల్గొనరు.పేక్షకత్వ మెగాని పెద్దరికము 
వారికేమియ నుండదు.పుట్టమన్నుతో నొక పీటమీద ఐదంతరువుల బొడ్డెమ్మను 

భా(ద్రపద బహుళపంచమినాడు నిర్మింతురు, దానిపై నొక కలశ ముంచెదరు. 

కలశముపై నొక కణుము (కొత్త రవికెబట్ట) నుంచి పసుపు గౌరమ్మను నిల్చి 

పసుపుకుంకుమ లిడి రుద్రాక్ష, గోరంట, వీర పువ్వులతో నలంకరింతురు ఇది 



బకరా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

(ప్రతి యింటిలో చేయనవసరములేదు, పల్లెటూరి యందు వాడకొక్క 

కుటుంబమువారై నను చేసిన చాలును. సాయంకాలమున ఇంటిముందర నలికి 

(ముగ్గులు పెట్టి బొడ్డెమ్మ నచ్చట నిలుపగనే ఆవాడలో నుండు ఆడపిల్ల లంద 

రచ్చట చేరుకొందురు, పెద్దలీ వినోదమును చూచుటకై వచ్చెదరు, చూ డవచ్చిన 
పెద్దలలో నొక స్త్రీ పాటలు చెప్పుచుండగా పిల్లలు చేతులు తట్టుచు బొడ్డెమ్మ 

చుట్టు తిరుగుచు పాడెదరు. సాధారణముగా (బతుకమ్మ పండుగలప్పుడు పాడెడు 

పాటలనుగూడ ఈసమయమున పాడుదురు. బొడ్డెమ్మ నృత్యములను ఆటపాటలను 

మన మొత్తరాహుల “గర్భో” నృత్యముతో పోల్చుకొనవచ్చును, “గర్భో 

శబ్దమే'గొబ్బి'యని పండితుల యభిప్రాయము. ఆం(ధదేశమున గొబ్బియాటలు 

మన మెరిగినవే. బొడ్డెమ్ముకూడ వాని యనుకరణమేయని నాయభి(ప్రాయము, 

చీకటి పడువరకు “బొడ్డెమ్మ” ఆటలాడుకొని తరువాత “ఫలహారములిపంచి పెట్టి 

బాలికలు మరల నా బొడ్డెమ్మను దాచి పెష్టిదరు. బొడ్డెమ్మ పాటలందొక చక్కని 

"చందమామ పాట గమనింపదగినది. (ఇది మాచెల్లెలు రాజ్యలక్ష్మీ పాడి 

విన్సించినది. ) 

“మాలుమర్శి మేడమీద చందమామ వెండియ్య వేనగరలు చందమామ 

వెండియ్య వేనగరలకు ,, ఇత్తడియ్య చేరెలు ప 

ఇతడియ్య చేరెలకు 29 రాగియ్య కడుపలు న్ 

రాగియ్య కడుపలకు 99 ముత్యాల ముగ్గులు క 

ముత్యాల ముగ్గులకు 99 వ(జాల వాకిండ్లు 99 

వాల వాకిండ్లకు 99 పవడాల పందిళ్లు జ 

వవడాల పందిళ్లకు 99 మంచినీళ్ళ బావిబుకై ,;: 
మంచినీళ్ళ చావ్నిపక్క- 99 మంచిమల్లె తీగబు"జ్టె హా 

కోనేవా రెవరులేక 53 కొండెత్తు పెరిగిపాయె 3 

కోయించు చందప్ప 99 పంచి పెట్టు గౌరమ్మ 93 

ఈ పాట వ్యంగ్య[ప్రధానమైనది. ఈ పాటలు పాడెడువారు కన్యకలని 

తొలుతనే మనవిచేసితిని, ఇందులోని మంచిమల్లై తీగ యవివాహితకన్య. 

కోసేవారెవరులేక యాతీగ కొండెత్తు పెరిగిపోయినదని వ్యంగ్యచి(త్రణము. 

ఎంతచక్క-ని భావనమిది. ఆ యవివాహితకన్యకు వివాహము చేయించుటకు 

పూనుకొనవలసినవారు చందప్ప మరియు గొరమ్మలట. కన్యకలు తమ వివాహము 

లగుటకును మంచిభర్తలు లభించుటకును గౌరీదేవినీ బొడ్డెమ్మ రూపముగా 



పారమార్థిక గేయములు అ 

నర్చింతురని మనము భావించవలెను. బొడ్డెమ్మ పండుగ సందర్భమున 

పొడుకొనెడుపాట లింకను కలవు. వానిలో నొక్క_దానినే యుదాహరించితిని_ 

తొమ్మిదవనాడీ పండుగ ముగియును. ఆనాడు బొడ్డెమ్మ నర్చించి కలశములో 
వాడపిల్లలందరు (ప్రతిదినము తెచ్చిపో సెడు బియ్యముతో పరయూన్నము వండి 

పంచిపెట్టి ఒకబావిదరి జేరి, 

బొడ్డెమ్మ బొడ్డెమ్మ బిడ్డలెందారే-బావిల పడ్డావారికి బారద్దరమ్యూ 

చెరాబడ్లా వారికి చే రిదరమా్మా-కుంట్ల బడావారికి కోరిదరమ్మా 
౧ ౦0 అ గా 0 ౧ 

నిిదపో బొడ్డెమ్మ నిదపోవమ్మా-నిదకూ నూరేండ్లు నీకు వెయ్యేండ్లు 
నికీ నిండ నూరేండ్ల అని న నినుగన్న తన్లికి నిండ నూరెండ్లు అని పాడుచు బొడ్డెమ్మను నీళ్లలో 

జారవిడ చెదరు, 

బొడ్డెమ్మ పండుగ తరువాత (బతుకమ్మ పండుగ శారద లక్ష్మితో వచ్చి 
జ ౮ కోనా నియ సన్నము. హస. గా 

పల్లెటూళ్ళను (పపుల్ల ముచేయు నీసండుగ కిదియే సాటి, తెలంగాణమందన్ని 

మండలములందును ఈపండుగ చేయుదురు. ఆయా గామములం౦ దుండెడు 

న్రీలందరును(వారితోపాటు వారిని చూచుటకు పురుషులుకూడ ) ఒకచో సమావేశ 

మగుట కింతకన్న మరియొక తరుణముండదు: ఈ పండుగ మూలమున, 

(గామ(ప్రజలంద రొకచో కూడెదరు.పరస్పరస మ్మేళనమునకు గుళ్ల గోపురములు 
తిరునాళ్లు, ఇట్టి పండుగలు మన పూర్వులు కల్పించిన సదుపాయములు 

వీనివలననే మన జొతీయతాసూ(త్రములు పడుగు పేకలై నవి. 

ఈ సండుగదినములందు (ప్రతిదినము వెదురు లేదా దుసేరు తీగెలతో 

నలిన సిబ్బిలో గుమ్మడి పూవులు పరచి వానిపై తంగెడు, 'పైడితంగెడు, 

గునుగు, నువ్వు, రుద్రాక్ష, కట్ల, గట్టుగొరిమిడి, కాకర, వీర, గన్నేరు,పొట్ల, 

కట్టాయి పువ్వులతో (బతుకమ్మను పేర్చి దానిపై గౌరమ్మను నిల్చెదరు.పసుపు 
కుంకుమలతో నర్చించి పగలే (బతుకమ్మలను నోమజ్జిలో నొక పీటపై పెట్టి 
యుంచెదరు. సాయంకాలము నాలుగు గంటలవరకు పెద్దలు, పిన్నలు తమకున్న 

విలువగల వస్త్రములు,భూషణములు ధరించి | బతుకమ్మలను తలకొకటి చేతులలో 

పట్టుకొని ఊరిబయట చెరువుదరనో, కాలువకడనో, గుడియందో గుమికూడి 

(దితుకమ్ములను మధ్యన నితిపి చుట్టు తిరుగుచు చేతులు తట్టుచు పాటలు 
పాడెదరు. ఆ [(గ్రామలక్షిని చూచుటకు మగవారుకూడ వచ్చి దూరమున 

కూరుఎండెదరు. మగపిల్లలు కజ్టె గొట్టములతో కాగితము, పాపడకాయల 



హత తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

“బారులు” నింపి ఆటపాటలందు నిమగ్నలై న స్త్రీలపై (పయోగింతురు, 

వరుసలోనున్న కలకంఠి యెకర్తు గొంతెత్తి పాటచెప్పుట కారంభించును. 

తక్కి_నవారంద రామె ననుగమింతురు. విశాలమైన (ప్రదేశమున నిట్టి బంతులు 

నాలుగైదు కట్టి ఎవరికి వచ్చిన పాటలు వారు పాడెదరు, ఈ పాటలందు లక్ష్మీ 

పార్వతుల స్టో త్రములేకాక పౌరాణికగాధ లెన్నియో కలవు. సీత, అనసూయ, 

చం|ద్రమతి, శశిరేఖ, సత్యభామ, సావి(త్రి, కన్యకాపరమేశ్వరి మున్న గువారిని 

గురించి పాడెదరు, ఇప్పుడిప్పుడు గాంధీవంటి యాదర్శపురుమల జీవితములు కూడ 
పాడుకొనుచున్నారు. ఈపాటలందు (ప్రతి చరణము చివరన, కోలు,ఉయ్యాలో, 

చందమామ, గౌరమ్మ మున్నగు సదములం దేదోయొకటి వచ్చుచుండును, 

(బతుకమ్మ పాటలని సెక్కు. గేయములు ముద్రింపబడినవి. కొన్ని ము(ద్రణము 

కాలేదు,.ఒక చందమామ పాటలో (బ్రతుకమ్మ పుట్టు పూర్వములు వర్ణింపబడినవి. 

ఈ పాటను రచించిన కవి ఓరుగల్లు సమీపముననున్న మొగిలిచెర్ల (గ్రామవాసి. 

అతడిప్పటికి ఐదు తరములకు పూర్వముండిన వాడని యాతని వంశీయులు 

నాతో చెప్పిరి. ఈ పాట ఓరుగల్లు మండలమున (ప్రతియింట నొక్కరికైన 

కంఠస్థముగా నున్నది. 

(శ్రీలక్ష్మి దేవియు చందమామ సృష్టి _బతుకమ్మయ్యె చందమామ 
వుట్టెనా రీతి జెప్పె షస భట్టు నరసింహాకోవి స్ 

ధర చోళ దేశమున 99 ధర్మాంగుడను రాజు 3 

ఆరాజు భార్యయు ప అతి సత్యవతి యంగడు ,, 

నూరు నోములు నోమి sa నసూరుమందిని గాంచె స్థ 

వారు శూరులయు కస వై రులచే హత మెరి 9» 

తల్లిదండు లపుడు స్ట తరగనీ కోకమున కా 

ధనరాజ్యములు బాసీ $3 దాయాదులను బాసి స్ట 

వనితతో నారాజు 99 వనమందు నివసించె us 

కలికి లక్ష్మినిగూర్చి 
(పత్యక్షమె లక్షీ 

వినుతించి వేడుచు 

పుట్టుమని వేడగా 

సత్యవతి గర్భమున 

ఆంతలో మునులునూ 

కపిలగాలవులునూ 

ఘనతపం బొనరించె 

పలికె వర మడుగుమని 

వెలది తన గర్భమున 
పూబోణి మది మెచ్చి 

జన్మించె (శ్రీలక్ష్మీ 

అక్కడికి వచ్చిరీ 

కొశ్యపాంగీరనులు 



౪౬౧ 

అతి వనిష్తులు చందమామ ఆకన్నియను జూచి చదించూమ 

_అతుకిగ నె ఈతల్లి 99 (బతుకమ్మ యనిరంత $9 

పీలుతు రదివరనుండి ష్ట్ర _(వయముగా తలిదండి ,, 

(బతుకమ్మ యనుపేరు ,, _పజలంత అందురూ 96 

తాను ధన్యుండంచు న. తన విడ్డతో రాజు స్ట్ 

నిజపట్టణము కేగి 3౨ నేల వాలించంగ a 

(శీ మహావిష్ణుండు స్ చకాంకడను “సీర ఖ్ 

రాజు చేషంబున క్ట రాజు ఇంటికి వచ్చి క్ 

ఇల్లింటమని వుండి an అతివ (బతుకమ్మను c 

పెండ్లాది కొడుకులా 93 'సెక్కుమండదిని గాంచె కి 

ఆరువేలమంది క అతి సుందరాంగులు స్ 

ధర్మాంగుడనురాజు క్ట తన భార్య సత్యవతి ఖే 

సరిలేని సిరులతో ఫతే సంతోష మొందిరీ 99 
జగతి-పై (బతుకమ్మ 5 శాశ్వత ందుగ వెలసె స్ట 

చోళదేశమును పాలించిన ఈ ధర్మాంగు డెప్పటివాడో;పామునుగన్న ధర్మాంగద 
రాజు కాశ్మీరమువాడని “ధర్మాంగద-పాముపాటిలో నున్నది. తెలుగుదేశమున 
కొకస్పుడు చోళదేశమను పేరుండెడిది కాటోలు. తెలుగుచోడుల వృత్తాంతము 

(ప్రసిద్ధమేకదా. మహబూబునగర౦ మండల (ప్రాంతమునకు (ప్రాచీనమున చోళ 
దేశమను సం కేతముండినట్లు (శ్రీ భావరాజు వెంకటకృష్టారావుగా రనుచున్నారు, 

వాన్ చాంగ్ ఈచదేశ భాగమును “చుళియా యిని వ్యవహారించెనట, చోడులు 
తెలుగు దేశమునందు పుట్టి అరవదేశము జయించి యచ్చట స్థిర పడిరని (శీ) 

భావరాజువా రూహించిరి, తమిళదేశమే వారి జన్మస్థానమనియు తెలుగునాడు 

వలస (ప్రదెశమనియు నితరచార్మితకుల యభి[ప్రాయము. మొత్తముమీద (క్రీ.శ. 
ఆరవ శతాబ్రమునుండియైన చోళవంశములవారు కడపమండలములో నుండిరి. 

కనుక చోళరాజులకు సంబంధించిన ఈకథ కడప కర్నూలు మండలముల 

మీదుగా మహబూబునగరం మండలమునందు వ్యాపించి తెలంగాణమందం౦ంతట 

(పాకియుండునని నా నమ్మకము. రాయలసీమ మరియు తెలంగాణములకున్న 

సాన్నిహిత్యము సర్వజనవిదితము. 
లేకలేక పుట్టిన బిడ్డకుగాని, పెక్కుమంది చనిపోయిన తరువాత దక్కిన 

బీడ్డకుగాని యిప్పటికిని తెలంగాణమున (బ్రతుకమ్మయని పేరు పెట్టుకొందురు. 

దేశముపై నీకథ్యాపభావ మంత (ప్రగాఢముగా పడినది, వరలక్ష్మీ సమారాధన 



౪౬౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

మొనర్చు తెలుగు మదవతులు గొంతులు కలిపి ఈ పాటపాడెడువేళ (ప్రతి[గామము 
పులకరంచు ననిపించును. ఈ పాటను రంచిన కవియే “గౌరి పసొౌటి రచించెను. 

ఇదికొంత సంసా రమున్న. యిండ్రయందుగాని (పచారము గడించలేదు.దీనిలో 

సాహిత్యపుజిగి యధికముగా నుండుకే యిందులకు కారణము. ఈ గేయము 

పెద్దదగుటచే అటనట కొంత యుదాహరింకును. 

“శ్రీలక్ష్మీ స్ మహామలూ._గౌరమ్మ=చి(త మె తోచునమ్మా 

భారతీ సతివయ్యు (బహ్మాకిల్లాలి వె పార్వతీ దేవివై సరమేళు రాణివె 

పరగ (శ్రీలక్షీీవయూ్య్యూ-గౌరిమ్మ-భార్య వైతివి హరికినీ Tuy 
ముక్కోటి దేవతలు చక్కానీ కాంతలు, మక్కువగ నినుగూర్చి పెక్కునోములు నోచి 
ఎక్కువా వారెరిగా-గౌరమ్మ.ఇహలోకముల యందునాి అని గౌరీదేవిని స్టో త మొనర్చి 

జానపదకవి యామె నిట్లభివర్షించుచున్నాడు. 

“గొవ్పయగు సీముద్దు- కొప్పిం(_నీలములు, గప్పు చీకటి జగతి గప్పు కొ ప్పునవిళ్ల 

చెప్పతరము గానిదీ-గారమ్మ-చం(ద్రరేఖా పాటిది 1(శ్రీ॥ 
నిగనిగాయనెడు నీ నగుమోము జూచితే జగతి పున్నమనాటి చంద్రుణ్ణి ఓడించు 

సౌగవైన నీ తిలకమూ-గౌరమ్మ-చూచితే ఆనందమూ nen 

నల్ల వరిబియ్యమో మల్లెమొగ్గలొ లేక, తెలవ(జింబులో ముల్లోకములు యేలు 
ae) ae) గి ళం గా 

తల్లి సీ దంతబులూ=గారమ్మ-దానిమ్మ వీజంబులూ 

ఇక పండుగను గూర్చిన వర్ణనము చూడుడు. 

“బనాలలూ వృద్ధలూ (పోౌఢాంగనలు కన్నె పాయంపుకాంతలూ పరగ నాళ్విజికుద్ధ 

పాడ్యమీ 'మొదలుకో నీ.గౌరమ్మ..భకి సీయందు నిల్చి dn 

తొమ్మిదీ దినములు నెమ్మనంబున బొంగి, అమ్మలక్కలుగూడి ఆస్తితో తమకున్న 

సొములూ ధరింఎంచుకా-గారమ్మ-ళోభనంబని పాడుచూ uf 

బంగారు పువ్వులూ (బతుకమ్మయని పేర్చి మంగళంబుగ నిన్ను మధ్యనా నిల్చియ 

రంగు గుమ్మడి పువ్వులూ-గౌెరమ్మ-రాళిగా నర్చింతురూ శీ 

కట్లాలు పువ్వులూ కాశకెర పువ్వులూ=కలగోటుపువ్వులూ గన్నేరు పువ్వులూ, 

పొట్లపువ్వులు జల్లుచూ-గౌరమ్మ పొగడ పువ్వులు నింప్పుచూ 11 శ॥ 

పారిజాతంబులూ పెడితంగాడుపూలు, గోరెంట పొన్నలు కురువింద మల్లెలు 

తీరు రుదాక్షపూలూ-గౌరమ్మ- పేరైన ముకుమాయులూ (2?) nin 

పాలమీగడ లటబ్లు పానకంబులు జున్ను, పోళీలు మరి మడుగువువ్వులూ శేమియాల్ 

మేలు శర్క-ర గరిజెలూ-గౌరమ్మ=మెప్పుగా నర్పింతురూ TU 

గంగ నర్మద యమున కావేరి మరీయునూ తుంగభ్యదాది ముచికుంద నదితీరముల 

పొంగి వేడుకమీరగా-గౌరమ్మ-ప్పరుషులూ ప్రీలు గూడి nn 



పారమార్థికి గేయములు ౬2 

కోరి ఈరీతిగా కేరి పు జింతుము, చారుసుందర మైన సౌభాగ్యషల నిచ్చి 
కారుణ్యమున నేలుమీ-గౌరమ్మ-కలాాయు వొసగి మాక rn 

కావేరి తమిళదేశమునకును, తుంగభ(ద రాయలసీమకును, ముచికుంద (మూసా 

నది) తెలంగాణమునకును (పాతినిధ్యము వహించుచున్నటుల దోచెడిని.సాయం 

కాల మగువరకు ఇట్టి పాటలు పాడుకొని ఆతరుదాత వారువారు తెచ్చినచద్దులు' 

లేదా “ఫలహారములు* వాయనము లందించుకొందురు. మొదటి దినము బాగాలు 

తులసీదళములు వాయనములందుకొ నెదరు,తొమ్మిదవనాటి (బ్రతుక మ్షపండుగునకు 

“చద్దుల (బకుకమ్మ' యని చేరు. ఆనాడు పెసర్కు గోధుమ, బియ్యము, కొబ్బరి 

నువ్వులు, ఈ యైదువిధముల చద్దులు తీసికొనిపోయి వాయనము లందుకొనెదరు, 

వాయనము లిచ్చుకొనునప్పుడు ఇంతకుపూర్వము జగడమాడుకొని మాటలాడు 

కొనని మగువలుకూడ ఆనాడు పూర్వ్యవైరములు మరచి స్నేహనూ(త్రముల 

కట్టుపడుదురు. ఎంత మంగళకరము లీ సన్ని వేశములు: వాయనను లయిన 

పిమ్మట (బతుకమ్మలను నీళ్ళలో వాలారించి తమతమ గృహములకు వెడలి 

పోయెదరు. ఆరవనాటి పండుగను అజ్జేమందురు.అనాడు (బ కమ్మల పేర్చుటకాని 

ఆడుటగాని యుండ దెందునకో: (ప్రస్తుతము [(కొత్తచదువులు చదువుకొన్న 

స్తీలీ (దివకమ్మ నాడుటలేదు. వారి దృష్టికిది మోటు. 

అ(గ్రవర్ణములవారికి లక్షీ గౌరీ [వ్రతములు,పూజ లున్నటులే శూద్రులకు 

ఎల్లమ్మ, మైసమ్మ, పోచమ్మ, బాలమ్మ మున్నగు దేవతలు కలరు. పలనాటి 

వీరకథాచ(క్రముకాటమరాజు కథాచ[క్రముల వలెనే ఈ శక్తి కథాచ[క్రముగూడ 

విసార మెనది. ఈ చేవతల.శ కుల కొలుపులుపల్లై టూళ్ళయందు పంబాల ( బవనీల) 

వారు కొలిచెదరు. బవనీలవాంకే బై ౦డ్రవా రనియును పేరు, ఆది వాంచంతనుండు 

వాద్యవిశేషముచే గలిగిన పేరు. జమిడిక, జవనిక, సంబ మున్నగునవి వారి 

వాద్యమునకు పేర్లు. ఎల్లమశ్రకే రేణుకాదేవి యనిపేరు. ఈ కథయే ,క్రీడాభి 
రామమున “పరశురాముని కథలెల్ల (ప్రొఢి బాడె చారుతరకీర్శ బవనీలచ(క్రవ ర్తి" 

యని చెప్పబడినది. ఎల్లమ్మ (రేణుక) కుమారుడు పరశురాముడు, బలనీల 
చక్రవర్తి పాడిన పరళురాముని కథలెట్టివో? పరశురావమూాయణముగూర్చి Tylor 

పండితుడు కొంత (వ్రాసినట్లును, మెకంజీ (ప్రతులలో నీకథా విషయమున్నట్లును 
తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావుగారు పేర్కొన్నారు!. 'తెలంగాణమున ప్రచార 

1, తెలుగు వీరగా ధాకవిత్వము. 



క తెలుగు జానవద గేయసాపాత్యము 

మందున్న ఒక “ఎల్లమ్మ” కథను నేను సేకరింపగలిగితిని!. దానిలోనున్న 

కథను క్షప్త్వముగా మనఏవచేయుదురు, 

“యెలిగొండ పుట్టంగ సలిగొండ బుట్టె-సలిగొండ పుట్టంగ యెలిగొండ బుట్టె 

యెలిగొండ సలిగొండ యేలేటివారు-సత్యమెన గొతము డసామాన్య ధీరుండు 

జానపదుల కథలందు వాలుగొండ పట్టణము తరచుగా కొననగును, అట్టి యునికి 

లేని పట్టణములే పైన పేర్కొనబడిన యెలిగొండ సలిగొండ పట్టణములు, 
గౌతముని భార్య అహల్య.వారి సంతానము సప్త్పబుషులు.ఒకనాడు భగవం౦టుడు 

వచ్చి గౌతముని ఎల్జికొజ్జల సాహిత్యము (సొహిత్యమనగా తెలంగాణమున 

స్య్వయంపాకము) కోరెను. ఎట్టకొట్టలు లేనందున గౌతముడు భగవంతుని 

తాత్కాలికముగా (ప్రార్థించి మరల కొన్నాళ్ళకు రావలసినదిగా చెప్పి సాగనంపి 

రేగడిలో “మట్టీ కొట్టి నేడు మరి పోడుచేస్తుల, పోడులో కొజ్జలు పొలుపొంద 
గాను, పండించి సామిని పవళించబెట్టి వారికి సాహిత్యము వరునతో నిస్తు'నని 
యోజన చే నెను.ఒకనాడు ముహూర్తము నిర్ణయించుకొని తన స_ప్పసంతానముతో 
గౌతముడా రేగడికి పోయి దానిలోనున్న మట్జిచెట్టును తన చం(దాయధముతో 
నరికెను ఆమజ్జీ పుట్టిననాడు పుట్టి అందులొ నొక నాగేం|దుడు పెరుగుచుండెను. 
అతడు, “పన్నెండు శిరనులు పైనను మెత్తి, గౌతముని మాటను ఘనముగా 
వినియె, మానవులెవ్యరో మాట వినవచ్చానని కోపముతో “తెల్లని గుడ్లకు 
తెచ్చె రక్కంబు,త రిమికొ'కైను.పాము తామసంబునను'.స_ప్పబిుషులతో గౌతముడు 
పారిపోయెను. పామువలన కలిగిన పరాభవమునకు నొచ్చుకొని గౌతముడు 
గారడివాని వేషముతో పోయి నాగసర్వమూదెను. నాగము శాంతించి తన 

పుట్టలోనికి బోపుసమయమున కత్తితో దాని పం(డెండు శిరముల నరికి గృహము 

చేరుకొనెను. మరునాడు గం(డగొడ్డండు నూరించి, భార్యతో టోనము 

సిద్ధముచేయించి,కొడుకులతో తరలిపోయి, ధూపదీప నై వేద్యము లిడి,' పాములకు 

ఆ మట్టి వడనుద్న మట్టి, (త్రాచుపాములకు తావైన మట్టి జేరిపోతులకు ఆ 

మట్టీ జగమైన మజ్జి కుందటెన పాములకు ఆమబట్టీ, కుదురైన మల్టీ, పక్షులకు 

1. శ్రీబిమంగయ్యగారీ గేయమును నేకంరిచుటలో తోడ్స్పడిరిదీనిని వినిపించినది 

బైండ్ల (బవనీల) సర్వాయె.చెవ్పదండి గ్రామము. 18-12-1854.ర్యాతి. 

2. పోడుచేయుట,యనగా పొలమునకుగాని చేనునకుగాని గట్టు ఏరుపాటు చేని 

చెట్టుగొట్టి నిద్ధము చేయుట. 



పారమార్థిక గేయములు ౪౬౫ 

ఆ మజ్జి పడనున్న మజ, (తాచుపాముల మట్టి తావైన న మజ్జి ఆ 

మట్లీ జగమెన మట్టి, కుంటెన పాములకు ఆమజ్లి కుదురై న మల సజులకి 

ఆ మజ్జి పడనున్న మట్టీ, పెంజర పెదపాములకు 'పేరై న మణి'ని 

నరికించను. ఆ మజ్జి పేరు యాదవుల మజ్హియట. ఇంటికి వచ్చి పాలు [విడు 

పిల్లిని బంగరు పావుకోడుతో కొట్టి చం పెను, ఇప్పటికి సర్పహత్య మారాల 

హత్యయను రెండుపాపము లాతనికి గలిగెను. మరునాడా మటిఒట్రును శాల 

బెట్టుచుండగా పక్షులు చచ్చెను. మృగశిరలో నాతడా రేగడిల్ దంశలతో! 
విత్తనములు చల్లెను. కొజ్జచేను మొలచెను. ఆచేనులో మేయుచున్న ధేనువ్వను 

కూడ గౌతము డొకనాడు కోపముతో చంపెను. ఇన్ని పాపముల పరిహోరార్థమై 

యాతడు *శోభనాలి బావి (త్రవ్వించెను. కాని యాబావిలో నొక (జాహ్మణుడు 
పడి చనిపోయెను. గౌతముడు తనకు గలిగిన పాపము లన్నింటికి వగచి 

సము[ద్రస్నానము జేయ సంకల్చించెను. భార్యాభర్త లిరువుటను సము[ద 

స్నానమునకై బయలుదేరి పోపుచుండగా మధ్యేమార్గమున “వేకు వృషిము 

(క్రింద తిన్నగా నప్పుడు, మొగనక్క- ఆడినక్క_ రెండు కూటమాడు, అహల్య 

కనుల జూచె ఆనక్కలాను, అహల్య గొతమునితో చెట్టు[క్రిందను యేమొ 
చేసినవి రాజ, చూదాము పదవయ్య సొంపుతో మనిమనెను.వారటకు పోవుసంకీ 

నక్కలు విడిపోయెను. వాని రేత మొక పేకుటాకులో బడి మగశశువయ్యెను, 
వారా బాలుని (గ్రహించి జమదగ్నియని నామకరణము చేసి పెంచిరి, జమదగ్ని 
పెద్దవాడయ్యెను,శివపురమును పాలించు శంకరుడు తన కూతురగు రేణుకను. 
ఎల్ల మ్మను. ఆతనికిచ్చి 'పెండ్డి చేయ నిశ్చయించెను. ఒక శుభముహూ రమున 

“పొలుపొంద ముత్యాల పోలును (వాసి నవరత్న బాసిగము నయమొప్ప గట్టి, 

చెలువుగ ము త్రెదువలు సేసలు జల్ల, తెలివైన పుణ్య స్త్రీలు దీవనలు ఇవ్వ, 

అందంది (బ్రాహ్మణులు అశీర్వదింపి రేణుకాజమదగ్నుల కుదాషహమయెకను, 

శివుడు కూతురునకు “మైసామాపురము? నరణముగా నిచ్చెను, సప్పర్దులకు 
జమదగ్ని పై కోపము కలిగెను.సమష్టిగా నుండుట కిచ్చ గింపక వేరుబడవలయునని 
వారు కోరిరి. గౌతముడు తనకున్న యా సిని కొడుకులకు పంచను.కాని జమదగ్ని 
పాలునకు మా(త్రము గౌతము డొనర్బీన పాపమంతయు వచ్చెను, జమదగ్ని 
తన దురదృష్టమునకు వగచి తపమాచరించి పాపము దొలగించుకొన నిశ్చ 
యించి ఎల్లమ్మతో చెప్పిపోయెను. ఆతని తపమునకు భగవంకుడు మెచ్చి 
ఆకలి దప్పికలు లేకుండునట్లు వరమిచ్చి యటనొక “ధర్మబలమి గావించెను. 

1. ఒకవ్యవసాయపు పనిముట్టు. ఇది దంతిళబ్ద మే. దంతములు కలదని యర్థము, 

30 [ 



vee తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

ఇట్లుండ నొకనాడు రేణుక తన భర్తను చూడగోరి వట్టిచేతులతో 

బోవనొల్లక కౌళింగమడుగు చెంతకు బోయి సర్బ్పరాజును నాగస్వరముచే 

శాంతుని జేసి యటనున్న వంధాన్యమను*మరి వోడిగట్టుక మాభులయు జేరెను, 

(మాహురమే మావురమైనది. మాహురమ్మక్క-_సాని యచటి దేవత. ఆమెయే 

ఏకవీరయని (క్రీడాభిరామముపలన 'దెలియనగును.]) అచట బోనము వండి 

యలంకరించదుకొ నెను. ఆమె వర్ణనము, సోత్రము ఇట్టున్న ది. 

“పూత చెందిరముల బొట్టు భూమీ అవతరించినావు, 

ఘాత జేసి వోరంగంటి మాత యెల్లమా్మ 

చేరెదేసి కన్నులాడి చెలియ ఓరుగంటి ట.ల్లు 

వాగలాడి తూర్చునుంచి వనిత వచ్చెనూ, 

మాని వచ్చెనా ఇంత మొన వచ్చానా 

మారు డేశామునుంచి మగువ వచ్చెనూ 
శివుని పూదియ్య చింత మాని వచ్చెనే, 

యేమనై న సందిగొంది డోలు షంద్దుటుంగరాము 

పాములోయమ్మ చిన్న పాములోయిమ్మా 

పాములే పై భూషణములు బంగారి గజ్జెలతల్లి 
చానా 

సీకు శరణు జేతునమ్మ నాగభూషణములూ” 

ఇంతవరకు నడచినపాట యొక గతిలోనున్నది. ఇది “సువ్వి రామచంద' 

యను తకిట తకిట ఆవృత్తములతో |త్రిశగతిలో నడచినది, ఆ తరువాత 

కిటతక కిటతక యను అవృత్తములతో చతుర(శగతిలో నడచినది, మొదటి 

భాగము తురగవల్లన, రెండవ భాగము మధురగతి రగడలవలె నున్నది. 

“వన్నెలపుటల వలునలు గట్టుక్క సన్నపు శేషుని చేతుల జట్టుక 

నాగుందాముల నడుమకు గట్లుకు జేరపోతుల చేత బట్లుక 

కొండిపాముల కొప్పున ముడుచు యనక కెక్కిన యేకావీరా 

ఎవ ఖల చి జ ఈ ఇ ఇ ఇల 59 6 అధ ది దిశా చి 9 విజ ఇదని శి కి అ అచ చి జ ల ది రెది ఉ తి శి బల ఏ 6 అట అ ౯ 6 నికి 

ఆదిరూవమున అఖిలలోకముల, వేడుక పూజల వెలసిన తల్లి 

సర్పములకును ఎల్ల మ్మకును గల సంబంధ మెట్టిదోకాని తెలంగాణమున 

పాములను ఎల్లమ్మ దేవతగా భావించి కొలిచెదరు,స్వప్నమున పాములు కనబడీన 

ఎల్లమ్మ దేవతయని మొిక్కుకొందురు. చేనులో చెలుకలో పామువలన 
వపాయము గలిగిన ఎల్ల మ్మకు కొలుపులు చేయుదురు. లక్కపోతలో గవ్వల 
నతికించిగాని గోడకు పసుపుకుంకుమ బొట్లు విసనకజ్డి వెడల్పుతో దగ్గరదగ్గరగా 
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బెట్టి కాని ఎల్లమ్మదేవత యని పూజ లొనర్తురు. ఎరుక చెప్పువారి బుటవే 
గవ్వలతో చేయబడిన ఎల్లమ్మదేవత యుండును, 

ఈవిధముగా రెణుకౌదేవి సిద్ధమై భర్తను చూడ బయిలుదేరెను. ఆమె 

వలన జమదగ్ని తపోభంగమగునని భగవంతుడు మధ్యేహార్గమున ముగ్గురు 
పసిబిడ్డల సృజించి విడిచెను, వారా యెల్లమ్మను అన్నమడిగిరి, ఆమె వారి 

కన్నము పెట్టక భ_ర్తకడకు వచ్చెను. కాని బోనపు పాత్రలో సగమన్నము 

మాయమయ్యెను, ఆమె యది చూచుకొనదయ్యెను. జమదగ్ని బోనమారి గింప 

జల్లెడలో నీరు తెమ్మనెను. రేణుక తనకీ పరీక్షలో సాయపడుమని తన పిన 

తలి ని/గంగను-(పార్థించెను.గంగ సహాయమున ఎల్లమ్మ జల్లెడలో నీరు తెచ్చి 

భర్శకిచ్చెను. బోనపుపా(త్ర మూతదీయగా సగమే యుండెను. జమదగ్ని యది 
గని మధ్యేమార్గమున నెవరై న కనబడిరా యని యడిగెను ఎల్లమ్మ శిశువుల 
సంగతి చెప్పెను. జమదగ్ని యామెతో వారు మన పు(త్రులు వారికి భోజనము 
పెట్టిరమ్మని పంపెను. ఎల్లమ్మ బోనపు పా[తతో వెనుదిరిగి శిశువుల ఇంతకు 

వచ్చెను, శిశువు లామెను వివ_స్త)వై భోజనము వడ్డింపుమనిరి.అమె దైవమును 
దలచుకొని“ఆక్షయనలువలు'పొందెను. పిల్లి లకు భోజనమిడి వారిని వెంటబెట్లుగొని 

మరల భర్తను చేరబోయెను. (అనసూయ యింట త్రిమూర్తులు చేసిన చేష్టలు, 
(ద్రౌపదికి లభించిన "అక్షయ వలువలు” రెండును రేణుకాదేపకి సంభవించినవి.) 
మహారాష్టుఏలు దత్తాత్రేయుడు రేణుకాదేవి కూదూరుడందుద. ఆఏలాదావ్ 
మండలమునగల మాహుర్(మాహురము)లో ద _త్తా|తేయమఠము రేణుకాలయము 
లున్నవి. జమదగ్ని శిశువుల నెత్తుకొని తాను భోజన మారగించునని *ఉసికతో 
కడువయ ఒనర గావించి, భాండముతో ఉదకమ్ము పట్టి తెమ్మనుచు'రేణుకను 
కొలను కం'పెను. రేణుకాదేవి జలములకై పోవ కొలనులో “కప్పలు 

కూటమాడు చుండెను, వాని గాంచి యామె హృదయము చలించి తనభర్త 
తనతో “మెనమాపురము'లో నున్నచో తామును ఇట్టులే దాంపత్యసుఖ మనుభరంచి 
యుందుముగదా యని భావించెను. దివ్యదృష్టిగల జమదగ్ని కిది తెలిసి కుపిరుడై 

ఎదురు రొమ్ము నలచి ము_త్తెమంత మన్ను దీసి దానితో “మసుకరేను'డను 

మాదిగను కల్చించెను. రేణుక స్నానముచేయు కొలనికడకు వాని బొమ్మనెను. 
వాడు కొలను చేరి యట దిగంబరయై స్నానమాడు రేణుకను పొందగోర 
రమ్మనెను. రేణుక కోపముతో వానిని దూషించెను. వాడు తిరోహితుడయ్యె ను. 
ఆమె యాశ్చర్యపడి స్నానము ముగించుకొని ఇసుక కుండలో నీరు నింపుకొని 



౪౬౮ తెలుగు జానపద గేయసాపాతుము 

భర్శ కడకు వచ్చెను,వి స్తరిలో నన్నము వడ్డించెను. జమదగ్ని తపము చాలించి 

రెండు కబళము లారగించి కోపావేశముతో తన ముగురు కూమాటల రావించి 
తప్పు చేసినవారి నేమి చేయవలయునని ప్రశ్నించెను. 'పెద్దవారిరువురు తప్పు 

క్షమించవలయు ననిరి జమదగ్ని వారి నమాయికులనెసు. మూడవవాడగు 

పరశురాముడు మాత్రము “తస్పుజేసినవార్ని తలగొట్టవలయునని సమాధాన 
మిచ్చెను. జమదగ్ని యాతని మెచ్చి యాతని తల్లి తప్పిదము నెరిగించెను 

ఆ మాట విని పరశురాముడు" కుడిమీసం వడిబెట్టి గుడ్రెల్టి జేసి,తాటాకు మంటవలె 
దరికొని మండె, తెల్లని గుడ్డకు తెచ్చె రాక్తంబు.తం[డ్రి యాజ్ఞచే పరశురాముడు 
తల్లి తల నరికి తరువాత తం|డ్రిని వేడుకొని మరల (బ్రతికించెను. జమదగ్ని 
రేణుకను కుమారులను వెంబడించుకొని మైసమావురమునకు పొమ్మనెను. 

భ_ర్హృనాజ్ఞను శిరసావహించి రేణుక తన కుమారులతో మైసమావురమున 
నుండెను.ఇంతలో 'జెంబరగిరి పట్న'మేలెడు కార్తివరాజు (కార్త ఫీర్యార్జునుడు) 

జమదగ్నిని చంపెను, రేణుక ఈ వా_ర్త విని దుఃఖించెను కాని తన కుమారులకు 

మా(త్రము చెప్పదయ్యెను. ఒకనాడు పరశురాముడు బొంగరము లాడుచు 

తం|డ్రిలేనివొడని తోడిబాలురచే నిందింపబడెను. (బాలచంద్రుని బొంగరము 

లాటలో నిట్టి సంఘటనమే జరిగినది.) పరశురాముడు తన తం(డీగూర్చి 

తల్లి నడిగెను. రేణుక జమదగ్ని మరణవార్త నెరిగింపక తప్పించుకొని 
వాలిపోయి కోమటి, కాపు, మాలవాడలందు కొంతసేపు దాగియుండెను. కాని 

వారు పరశురామునికి భయసడి యామెను దాచలేరై రి, రేణుక, మాత (మాదిగ) 

వాడకు పోయ్యిమాతకోలంగి యింట లందలో1 దాగియుండెను. పరకురాముడు 

తన తల్లి జాడలరయ మొదట చక్రమును బంపి నిష్పలుడై తరువాత తానే 

“పంబొల ఆవతారం బాగుగా నెత్తి, చంకలో జొణనిడీకె సవరించుకోని, 

జేరిపోతును బట్టి భుజాన వేసి యీరగోల భుజాన ఇంపుగా దాల్చి, జోగువనిత 

నొకతి జోడు కూడుకొని, మాతవానింటికి మమతతో వచ్చి, (ప్రార్థన జేసెను 
బాగుగా నపుడు". (ఈ (ప్రార్థనము కొంత దీర్చముగా నున్నది. దీనిలో ఎల్లమ్మ 

పెట్టినది మాహురమనియు, పెరిగినది ఢిల్లి యవియు, అడ్డబెట్టినది-ని వాసమున్నది, 

ఆనుమకొండ యనియు, ఓరుగంటి వీరభ(ద్రునిచే పూజలు గొనెననియ కలదు.) 

(పార్థనము విన్న యెల్లిమ్మ లందనుండి బయటికి వచ్చెను. తం(డ్రిజాడ 

లెరిగింపుమని మరల పరశురాముడు తల్లిపై కోపముతో చేయె_కత్తెను. తానే 

| చర్మములు నానవేనెడు గోలెమునకు లందయని పేరు. 



Cogan త. నారమార్థిక గేయములు ౪౬౯ 

శాంతుడై పశ్చాత్తాపపడి తల్లిపై నెత్తిన తనచేతిని మట  మణిబంధము)వరకు 

శెగవేసికొనెను. ఎవరి యింటనై న, దొడ్డిలోనైన ఐదు (వేళ్ళతో పుటినచో 
“ఉప్పలి మెసిని నీకు పూజ లొన్నర్హురని ఖండింపబడిన :ా_స్తతలమునకి 

నంమిచ్చెను. (తెలంగాణమున నిప్పటికిని ఇటుల మొలచెడు చేతికి ఉప్పలమ్మ, 

ఉప్పలి మైసమ్మ యను పేరులతో పూజలు జరుగుచున్నవి,కొందరికి ఉప్పలమ్మ 
ఇలు వేల్పు. దీనితో రక్త్కఉప్పలి, శ్వేత ఉప్పలి యని రండుసిధములు. భూ దు 

లిండ్రయందీ పూజలు మెండు.సాగరాం[ధమున ఉప్పలినిీ మొండి చేయి'యందురు. 

ఎల్ల మ్మ భయపడి చివరకు కార్త ఏర్యార్టునునివలన జమదగ్ని నిహతుడయ్యెనని 

తెలిపెను ఈ వార్త విన్నంతనే పరశురాముడు మండిపడి కా_ర్త్పవీర్యు 

నిర్జింతుననెను. తల్లి శ(తువు పరా[క్రమళాలియని నిరోధింపస జూచెను. కాని 

పరశురాముడు మాత్రము “యేనుగుల పడబొడిసి యేటాడిస్తు-గుజ్ణాల పడబొడిసి 

కుచ్చెలుగ బెడుదునన్ను దీవించి పంపుమనెను.రేణుకాదేవీపగవారి హస్త్రంబు 

[క్రిందు గావలెను,నీయొక్క. హ_స్తంబు మీదు గావలెను"అని దీవించెను, వెంటనే 

“తల్లి కి దండంబు తలవంచి సెట్టి తా దరె రాముడు దండు పెనంబుి. ఇద 

రేణుకాదేవి వృత్తాంతము. పంబాలవా రిప్పటికి నీకథను జఉప్పుచు కొలుపులు 

గొలిచి బిచ్చమె త్తెదరు, 

ఈవిధముగా జానపదులు భక్తి, జ్ఞాన, కర్యమార్గముల గూర్చిన వాజ్మయ 

మధికముగా పెంచుకొనిరి. వారికీ వాజ్ఞయమే మోక్షసంపాదనమునకు దిక్కు. 

ఎవరికిష్టమున్న మార్లమును వారవలంబించి తరించురు. 



స్త్రీల పాటలు 

కదిత్యమునకును జీవితమునకును (పగాఢసంబంధ ముండుననుట అంద 

రంగీకరించినను, ఇట్టి సంబంధ మంతగా మనకు శిష్టసాహిత్యమున కానరాదు 

వాస్తవికజీవనమునకు సంబంధించిన సాహిత్యము శిష్టవాజ్మ యమున కొలడియే, 

రాజసభలందు 'ఇందీవరంబుల నీను (కౌల్లన్నుల శరదిందుముఖు లిడు 

చామరములుిను రాజులవెంట పరివారము కొనిపోపు ముకురవీటికా 

కరండములును, పెక్కియల పై దీపించు నద్దములును, ధవళాంశుకములోని 

యంగదట్తములును,నాటకు న్మేళంబై న విపంచులును,రాయలకాలమున నుండెనని 

(ప్రబంధవులందు కంట వంత్తిడుకొని చూచినగాని నాటి జీవనసౌకర్యముల 

సంగతి మనకు తెలియరాదు. (శ్రీ సురవరము (ప్రతావరెడ్డిగారు తమ ఆం(ధ్రుల 

సాంఘిక చర్నితమున నట్టి కష్టకార్యమును సాధించినారు. కాని జానపద 

వాజ్యుయమున కవితాలత మానవజీవితమను పందిరిపై శకెగ(థ్రాకి అన్ని 

దిశలందును వ్యాపించినడి అల్లుకొనిన తీగయే పందిరి యాకారము ధరించినదో 

లేక పందిరంతెయు తీగగా పులకరించినదో యనుకొనునంత (పగాఢసంబంధమీ 

కెంట్ కేరుపడినది. ఒకదానితో నొకటి పెనవేసికొని ఒకదానితో నొకటి కలిసి 

పోయినవి. జీఐతము కేవలము సుఖమయమో లేదా దుఃఖమయమో కాదు. 

సుఖము దుఃఖము రెండును జీవిత పవాహమున కిరు[ప్రక్కలనున్న దరులు, 

(వవాహ మనునది రెండుతటముల నంటిపారవలసినదే. కవిత్వ మనునది 

జానపదులకు సుఖమునకును దుఃఖమునకును వచ్చును, పుట్టుట గిట్టుటలు, 

వేడుకలువినోదములు, పెండ్లి పేరంటములు, ఆదరింపులు ఆరడులు, సత్కార 

తిరస్కారములు, మెశ్రీవిరోధములు, శుభాశుభములు, ఆశానిరాశలు, సుఖి 

దుఃఖములు సమస్తమును జానపదులకు కవితావస్తువు లయినవి, 

సాంసారయా(త్రలో గృహలక్క్మికి గల (ప్రాధాన్యము పురుషునకు లేదు, 
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అటులే గృహజీవనమున,క విత్వమునకు గూడ స్త్రీలే యధికముగా నాలంబనములు. 

కనుకనే ఇట్టి భాగమునంతయు సౌలభ్యము కొరకు ద్రీలపాటలు గా విభంచుకొని 

పరిశీలించుట యుచితము. పెన పేర్కొన్న మంచిఇడుగులు సంసారమున 

నందరు వూనవులకు-ధనవంచులకుగాని, నిరుపేదలకుగాని - సొధారణములు. 

కొంచె మెచ్చుతగ్గులుండిన నుండును. భేదమంతియ. కనుక నిటి సర్వసాధారణ 
విషయములు వస్తువుగానున్న కవిత్వముగూడ సాఢారణీకరణమను (ప్రదర్శనా 
పద్దతినే యవలంబించును, జానపదకవిత్వలక్షణములందీ సాధారణీకరణము 
గూడ నొకటని మనము గుర్తించవలయును.ఆనగా నభిమతముగల పేర్లు తప్ప 

తక్కిన వస్త్వవంతయు సాధారణమైనదే. వాతావరణ మలౌకికము మరియు 

నూహ(ప్రపంచమునకు సంబంధించినది కాదు, (శ్రీరాముని పర్షశాలయైనను 

(శ్రీకృష్తుని యంతఃపురమైనను ఈసారస్వతములొ నడి నేటికాలప్పు తాబాకు 

గుడిసెయే, నేటికాలపు భవనమే. కేవలము రత్నరాసులే భేదము. (శ్రీరాముడు 

సీత, కృష్ణుడు సత్యభామ మున్నగువా రతిలో కవ్య కులు కారు, మనవంటి వారే. 
ఆయా పురాణవ్య కు లభిచూనపా(తు లగుటవలన వార పేరులతో కవిత్వ 

మున్నదేకాని సంసారజీపిత మంతయు మనదే. ఇట్టి కవిత్వమున కల్పనకన్న 
వాస్తవికత కే ప్రాధాన్య మధికము. (ప్రకృత మిట్టి గేయముల నీ (పకరణమున 
పరిశీలింపనగును. 

ప్రీలపాటల సంపుటములందును, తెన్నేటి తిరుమలదాసుగారి “వేడుక 
పెండ్లిపాట'లందును, కేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావుగార “పాతపాటిలందును, (శ్రీ. 

గంగాధరంగారి “సేలయేరు” నందును వివిధపత్రికలందును ఇట్టి సాహిత్యము 
కొంత |పచురిత మెనది, 

భారతీయనారీమణికి మాతృత్వమనునది ఎనలేని సంపద. సంతానము 
పడయజాలని గొడ్డురాలికి సంఘమునను స్రీలోకమునను గౌరవము లేదు. ఆమె 
(దితుకంతయు నడవిగాచిన వెన్నెల. 

“కొత్త చింతపండు గో నెల్ల చీకు-గొడాలి వస్తా9లు సె"ప్టెల్ల చీకు 
పాత చింతపండు బస్తాల చివుకు.దాలెంత వస్తా9లు పసుపుల్ల చివుకు 

కొడుకుల గననివాళ్ల కడుపేమి కడుపుకుల ముద్దరించని కొడు కేమి కొడుకు 

పిడికెడు విత నాలు మడి కెల్ల జాొలు_పక్కా డే కొడుకైన వంశాన చాలు” 

సంతానము పడయుటకు స్త్రీలు పడరాని పొట్టు పడెదరు. (వ్రతములు, నోములు, 



౪౭౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

తీర్ధయాత్రలు చేసెదరు. ఇంతవరకు ఎమర్శించిన ఇతర (_వకరణములం చెన్నియో 

కొథలంచు సంకానాకొంత్రలయినవారు చేసిన జపతపములు వరి౦పబడినప్. 
యా 

కరింటోది అప్పన్న గుళ్ల ముందార-పట్టాదు గొ డాక పాశాచారొలు 

ఎందుకు పట్టారు ఏల పట్టారు-కొడుకుల్ల ఇయ్యమని కోరి పట్టారు 

ర్ ంతు లియస్టమని చాల పట్టారు. బిడ్డల నియి్య్యమని పట్టు పెట్టారు 

సింహా(ది అప్పన్నకు లంచాలు ఏమి_గుడితిరుగు వసాలు గుద్చుడి పండ్లు 

ళ్ళ వడవప్పులు దండి బెల్లాలు. 

“ఒడలు లేరకే గొ_డాల నీకు-ఆడితివి అంతరేజు! గంగతానాలు 

ఆదిన లేదమ్మ అస్నెకారులకుశి-పాడిన లేదమ్మ పాపకారులకో 

చెడ్డలు చేర్చే గొడాల సీకు = ఈశ్వరుని గుళ్ళకు ఇటుకలు మో నేవు 

రావయ్య గుళ్ళకు రాళ్ళు మో నేవు-రావియ్యశి చెట్టుకు _పదక్షీణాలు చే నేవుి 

ఇట్టి యాశ ఫలించి ఇంటి వెలుగును కన్న ఇల్లాలి సంతోషమునకు మేర 

యుండదు. ఆ సంతోషపారవశ్యమున తన బిడ్డ రాముడుగనో, కృమ్పుడుగనో, 

శంకరుడుగనో భావించి తల్లి లాలించును.జోలలు పొడి ౨(ద్రపుచ్చును. గృహ శీ 

కవనమున లాలిపాటలు జోలపాటలు ముఖ్యములు. లాలిపాటలు పిల్లల 

నాడించుటకును (లాలించుటకు ) జోలపాటలు పిల్లల జోకొట్టి ని దపుచ్చుటకును 

పావెదరు. ఇవి శంకరాభరణ, నవరోజు ఆనందభైరవి, శ్రీరాగము 

లందుండును. లాలి జోలపాటలయందలి సంగీతవిశేషములు కృష్ణ్థ్రీగారు 

చర్చించి యున్నారు. ఇట్టివి పూర్వము నుండియు మన యకగానములందు 

వచ్చుచునే యున్నవి. సుప్రసిద్ధ వాగ్గేయకారుడగు తాళ్ళపొక అన్నమయ్యగారి 

కీర్తనములు జానపదచాజ్మయమున చేరకపోయినను వారు రచించిన జోలపాట 
మాత్రము జొనపదగేయముగా (ప్రచారము గాంచినది. 

“జోవచ్యుతానంద జోజోముకుందా-రా వె పరమానంద రామగోవింది యను 

జోలపాట పాడుకొనని తెలుగుతల్లి యుండదు. ఇందులోని జో -|- అచ్యుత = 

జోపచ్యుత అను సంధి తిరు + ఆరంగం = తిరువరంగంనంటి తమిళ 

సంప్రదాయపు సంధియని (శ్రీ (ప్రభాకర శాస్త్రిగారు చెప్పినట్లు (శ్రీ తిరుమల 

రామచం(ద్రగాం సూచన, 

mn ఆంతరే ది. 2. పావులని యర్థము. 8 వెండియ్య, భమిడియ్య, రావియ్య, 

వంటి (వపయోగములు జానపదగేయములందు సాధారణములు. 

శ. భారతి నందన ఫాల్గునము; మార్చి 1858. 
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“అంగుగా తాళ,వాకన్నయ్య చాల-శ్ళంగారరచనగా చెప్పె సీజోలీ. ఇది 

అన్నమయ్య గారి రచనమని తొలుత గుర్తించినది శ్రీ) వెటూ౩ (ప్రభాకర 

శాస్ర్రిగారు!, పోతన' జోజో కమలదశేక్షణి యని కందపద్యమునే జోలపాటగా 
పాడి శ్రీకృష్ణుని జోకొచ్టిను. తల్లి తన కుమారుని (శ్రీకృష్ణుడుగా భావించి, 

“లాలనుచు పాడరమ్మా ఈ బిడ్డ లక్ష్మీవిలాసుడమ్యా 

పాదమున చ్యక్రమమా్మై ఈ బిడ్డ వేడాంత చెదుకిడద్ఫూ 

శేణునాదంబుతోను ఈ విడ్డ వేదములు హెొడునమా్య యని సంతోషముతోనుప్పొంగి 

ప్రోవృను. రామనామ మిష్టముగా నున్నచో కుమారుని రాముడుగా భావించి. 

“రామ లాలీ మేఘక్యామ లాలీ=తామం సనయిన దశరథతనయ లాలీయని లాలించును. 

శె వులయిసవారు లేదా శంకరనామ మిష్టమున్న వారై నచో, 

“లాలి శంకర సదా లాలితకుమార్కా లాలి పటుతాండవోల్లాస ఘనదధీరా 

లాలి పంచాస్య కైలాస సంచారా, లాలి మధురాలావ లాలి గంధీరా 

పతితపావన రుద ఫణిరాజభూషా, జితకాలకూట వర్షితభవ్యవేషా యని 

పొడు కొందురు, పుట్టిన శిశువు ఆడదై నచో, 

“లాలి బంగరుబొమ్మ లాలి మాయమ్మ-లాలి ముద్దులగుమ్మ లాలి సీతమ్మి యని 

లాలింతురు. ఇబులనే లక్ష్మీదేవి పేరుతో పార్వతీదేవి పేరుతో పాడుకొందురు. 

ఈ పాటలన్నియు సాధారణీకరణమున కుదాహరణములుగా [గ్రహించవచ్చును 

“జో రవికులశుభాంగ జో సన్నుతాంగి 

“లాలి (శ్రీ రఘురామ లాలి రిపుఫిదూ 
“'ఫాలలోచన వీరభ్యదానతారా-కాలకాలగిరీశ కంధితూణీరా? 

“లాలి గరుడతురంగ లాలి భవభంగా, లాలి వీతాసంగ లాలి వేదాంగా 

“శ్రీ విల్లిపుతూర నాపిర్భవించీ, భావమలరగ తిరుప్పావు రచియించీ” 

“లాలి మార్కండేయ లాలి మాయయ్యాిమున్న గు పస్తీYలపాటల సంపుటములందున్న 
పాటలన్నియు నిట్టివే, (క్రీ నేదునూరి గంగాధరం గారిసెలయేరులో లాలిపాటలు 
జోలపాటలు చాల గలవు. (పతి తల్లికి తన కుమారు డందముగా నగుపడును. 

“కాకిపిల్ల కాకికి ముద్దను సామెత యిట్టిదే, కురూపియైనను సరి; తల్లి మాత్రము 
తన కుమారుని, 

“పాపాయి కస్నులు కలువ రేకుల్లు-పాపాయి జాంపాలు పట్టు కుచ్చుల్లు 

Ez: అన్నమాచార్య చరిత పీఠిక, 



తపతి తెలుగు జానపద గేయసాసహిత్యము 

పాపాయి దంతాలు మంచి ముతా శ్రలు-వావాయి చేతులు పొట్లకాయిల్లు 
ధా 

యి ర్తి దె పలుకులు పంచదార చిలుకల్లు-చావాయి చిన్నెలు దాలకృష్ణు వన్నెోలన్సి 

యుప్పొంగి పోవును.తన కుమారుని కింట నీరుండుట ఏతల్లియు సహింపనేరదు. 

6ఏడ్రవకు ఏడవకు వెట్టి అబ్బాయి-ఏడి నె సేకండ్తు సీలాలు గారు 

సీలాలు కారితే నే చూడలేను_వాలైన కారచే బంగారు కొంద్లి అని హృదయ 

తాపమును వెలార్పును. తన పాపకు *అంగరక్ష ఆదిరక్ష దివ్య రక్ష దీపరక్ష, 

చిన్న నా అబ్బాయికి శ్రీరామరక్ష" యని వేడుకొనును. ఇతరబాలు రందరకన్న 

తన కుమారుడే గొప్పవాడని, మంచివాడని తల్లి యభి| ప్రాయము. 

“వీధి నెందరు వున్న విసరదే గాలి, రచ్చి నెందిరు వున్న రాడిమ్మ వాన 

చిన్ననా అబ్బాయి వీధి నిలుచుం టు, మొగిలి పువ్వుల గాలి ముత్యాల వాసియనియు 

“ఆడుకొని అబ్బాయి వచ్చా కాటోలు,అందెలా చప్పుళ్ళు పందిళ్ళలొన,చదువుకొని . 

అబ్బాయి వచ్చె కాబోలు, సరస్వతీ చప్పుళ్ళు పందిళ్ళలోన "అనియు భాసించును, 

అందుకొనరాని ఆకాశమందలి చంద్రుని సైతము చందమామ రావె_జాబిల్లి రావె, 
కొం డెక్క రావె-కోటివేలు తేవె, బండెక్కి రావె - బంతిపూలు తేవె, తేరుమీద 

రావె _ తేనెపట్టు తేవె... అన్నీని తేవెఅబ్బాయి కియ్యవే” యని పిలుచును, 

లాలిజోలలందుండు కవిత్వమున కదియే సాటి. మనోహరమైన 
భావములు, లలితమగు పదబ౦ధములు, సుకుమారమగు శయ్యను సంతరించు 

కొన్న ఈ లాలిపాటను గమనింపుడు. 
ఆమ్మ్యలణ్ణి కన్నుల్లు తమ్మి పువుఃల్లు, తమ్మిపువ్వులలోని కమ్మ తే నెల్లు 11 లాలీ॥ 

చిన్నారి కళ్ళల్లొ కన్నీటి జల్లు, కన్నీరు చూపకే కరగు నెడదల్లు ॥లాలీ॥ 

చక్కని నాతల్లి గుక్కపట్టింది-చెక్కుటద్దాలలో చెదిరెనే సంజ 11లాలీ॥ 

చల్లసీగాలి మా చంటి పాపాయి-వొళ్ళార్చి _శమదీర్చవోయి రవ్వంత nలాdీu 

కిలకిలా నవ్వితే కలువల్లుపూ నె-కలువపువ్వులేమొ కలికి చూపులు లాలీ! 

వియ్యమం దేనంట వెయ్యారు లిచ్చి. మొయ్యగలవో చెప్పు ముత్తువాత ల్లి nలాలీn - 

మరియొక పాటగూడ గమనింపదగినది. 

“చిక్కుడు పృవ్వెరువు చిలకముక్కెరుపుంచిగు రెరుపు చింతల్ల దోరపం డెరుపు 
రక్కిస వం డెరుపు రాగిచెంబెరుపు.రాచవారిళ్లలో మాణిక్య మెర్యు 

తా యెరుపు అమ్మాయి తనవారిలోని. కపాటలో చిక్కుడువువ్వు తస్ప తక్కినవి 

ఎజ్జగా నుండునట్టివే-చిలుక ముక్కుతో మెతి పొసగుటకు మాత్రము పాపము 
చిక్కుుడుపువ్వుగూడ రంగు మార్చవలసివచ్చెను. 



శ్రీల పాటలు ౪8౫ 

లాలిజోలపాట లెప్పటికప్పుడు పుట్టుచునే యున్నవి, 

“లాలి లాలిలాలి లాలమ్మలాలి-లాలనుచు పాడరే వాల యేసునకూ' అను పాట 

ఆధునిక మెయుండవలెను, హిందువులు రామకృష్ణుల పేరులతో పాడుకొనునళ్తే 

కె 9స్తవులు “ఏసు పేరుతో పాడుకొందురు. వేటూరి (ప్రభాకర శాస్త్రిగారు 

రచించిన లాలిపాట యొకటి యత్యంత మధురమైనది (శ్రీమతి లంక 

శ్యామలాంబగారు సేకరించి (పకటించినారు!. ఆరంభచరణములు “శ్రీరమ్య 

దేహ లాలీ మాముద్దు చిన్నారికూన లాలీ, గారాలకూచి లాలీ మూయప్ప కంజాత 
నయన లాలి యని కలవు. ఇంగ్లీషులో లాలిజోల పాటలను “లల్లవీ' లందురు. 

లాలి, లల్ల వీలకున్న పదసామ్య మెట్టిదో? హిందీభాషలో వీనిని *లోంయా” 

అందురు. “బుందేలీ 'మరియోగఢ్వాలీివంటి హిందీ మొండలిక భాషలందును 

వీని సాపేరుననే పిలిచెదరని (శ్రీ దేవేంద్ర సత్యార్థగారు (వాసియున్నారు?, 

బాలింతరాలికి పురుడువోయుట, బారసాల చేయుటవంటి యాచారములు 

(పుత్రోత్సవములు) మనకున్నజ్లే బౌత్తరాహులకును గలవు, బారసాలనాడు 

శిశువును తొట్టెలో వైచి మనవారు పాటలు పాడెదరు, బొత్తరాహులందు 

(మిథిలా ప్రాంతమున) నీ పుత్రోత్సవసమయమున పాడునట్టి గితములను 
'సోహర్” గీతములందురుకి, మన దేశముననున్న ఆర్థిక వ్యవస్థనుబట్టి కాబోలు 

అందరును ్రీసంతానమునకన్న పురుషసంతానమునే యాకాంక్షింకురు. 

స్త్రీసంతానము కలిగినచో “సోహర్” వంటి వేడుకలు జొ _త్తరాహులు చేయరు. 

మనవారుకూడ ఆడబిడ్డలను గని చింతింతురు. 

“ఆముదాలు పండిన చేను చూడండి-ఆడవార్నిగన్న తల్లి నరసి చూడండి 

మోదుగు పూనీన వీడు చూడండి-మొగవార్ని కన్నతల్లి మోజు చూడండి 

ఆడవార్ని కన్నావు అమ్ముకున్నావు-మగవార్ని కన్నావు మొక్కు కున్నావు 

కొడుకు పుట్టాడం"టి కొండ లెక్కు_దురు.రంభకోడలు వస్తె రచ్చ కెళ్కుదురు?! 

వంటి జానపదుల భావము అందులకు సాక్ష్యములు. 

లాలిజోలలకు సంబంధించిన పాటలధికముగా 'పాతపాటిలనుపు స్తకమున 

గంగాజ్యోతి. డినెంబరు. 1954 

? (a TT! శ్ర) ధర్హీగాతీహై. పుటలు 118.168 

. (fa శా) మైథిలీ లోక్గీత్. శ్రీ రాకేశ్. 
సెలయేరు. పుట $81. | శా 609 వలిచి rm ] Ez 



౪౭౬ తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యము 

గలవు. (శ్రీ పేవమళ్ళ కా మేశ్వరరావుగారీ పు_స్తకమున సుమారెనుబది పాటలు 
(పచురించియున్నారు. (శ్రీ గంగాధరంగార "నెలయేరులో 25 పాటలున్నవి. 
తక్కిన ఏ ప్పుస్తకములందును ఇన్ని పాటలు లేవు. జీవితమండలి మధుర 
ఘట్రములలో సంతానప్రాప్తి, వారిని గూర్చిన వేడుకలు కూడ (ప్రముఖమైనవి 

కనుక, లోలిజోలలగూర్చి ఇంత చీర్చముగా చర్చింపవలసివచ్చినది. 

స్ర్రీజీవితమున వివాహ మత్యంత(ప్రధానఘట్టము.ఆ సమస్య నాధారముగా 
జేసికొని ఎన్నియో సంఘటనలు, వాని నాధారము చేసికోని మరికొన్ని ఆచార 

వ్యవహారములు,'వాని నాధారము చేసికొని వేడుకలు వినోదములు, జాని ఫలితముగా 

ననంత మైన సాహిత్యము_గేయము లుద్భవించినవి. వీని నన్నింటి గలిపి 

పెండ్రిపాట లనవచ్చును.ఈ పెండ్లి పాటలకు కొట్నములు నాందిగా అప్పగింతలు 

భరత వాక్యముగా (గహింపవచ్చును. ఈ నడుమ నెన్నీయో సంఘటనలు, 

వానిగురించిన గేయములున్నవి. కొట్నములకు పూర్వము కూడ కొన్ని పాట 

లున్నవి. అసలు జీవితమంతయు కవిత్వమే, ఇచ్చటినుండి యిచ్చటి వరకను 
పరమితియే లేదు. వియ్యము అందుకొనుటకు ఇరుపక్షములవారి యాకాంక్షలు 

కోరికలు బలాబలిములు కూడ కవితావ్నస్తువులు. పిల్లవైపువారు పిల్లవాని 

స్థితిగతులు విచారించుకొందురు. తమ పిల్ల కలిగిన కుటుంబమున చేరుట 
కంద రాకౌాంకీంతురు. 

“అల్ల వూరీవారు పిల్ల నడిగేరు, పిల్లవానికి రూపురేఖ లున్నాయి 

చట పండేటి భూము లున్నాయి, ఊరి పొలిమేరలో తోట లున్నాయి 

చుట్టు కొల్లారంపు! మిద్ది లున్నాయి, కుజ్లివానికి మంచి నేదకమున్నాది 

మన పిల్లకూ తగ్గ ఈడు జోదేను, కన్నె నిస్తామని కబురంపుదాము 

ఇది వధువ్నవెపువారి యాకాంక్ష,వరునివై పువారికి గూడ నిట్టియాకౌ౦క్ష 

లుండుట సహజము. 

* శ్రీరామచింతల్ల పండు బండింది-చూచి రావే సీత కోనుకుందామే 

వీరెల్లివారింట్ల కన్య పుట్టిందిచూచి రావే లక్ష్మీ చేనుకుందామే 1 
ఎన్నీల గాయంగ ఏరు పారంగ-ఏరు దాటొచ్చేది ఎవరాడిబిడ్డ 

పచ్చనీ కుచ్చుల్ల పాలకీ నెక్కి-బల్ళంబు చూడొచ్చె దుర్గయ్య లక్ష్మీ 

ఆన్నతో వియ్యంబు అందవచ్చింది-పదినెతో వరువొనుకు ఆడవచ్చింది 

1. కొల్తారమనగా నడుమ బయలును నాలుగు (పక్కల కటడమునుగల యిలు. 
ట్ి ఓ st) 



స్త్రీల బాటలు ౪౭౭ 

విడ్డ పుట్టిందని చెప్పంపు అనసాం-బిడ్డకూ నూనెయ్యి బుడ్డు పంపెదము 

కొడుకి పుట్టిండని చెప్పంపు అనసా_కొడుకుకూ గొలుసుల్ల కంటి పంపేమి! 

ఈ వియ్యములందు కూడ (కొత్త సంబంధములకన్న మేనరికములే తెలుగు 

వారి కత్యంతపీతిపా[తములు. మేనంక మంత వ్య్యాషప్తిగాంచుట తెలుగువారి 

(ప్రత్యేకతగా చెప్పుకొనవచ్చును. తక్కినవారిలో నిట్టి సంబంధము తక్కువ, 
మన్వాదిధర్మశాస్త్రములు మేనరకమునకు సుముఖము కాకున్నను కెలుగు 
వారేలకో యీ సంబంధమునే యధికముగా నాకాంకింతురు. మేనరికప్ప 

కొట్లాటలచే శశిరథాభిమన్యుల వివాహము తెలుగువారి వివాహమైనది, మేనరిక 
ముండగా నితరులు సంబంధ మందుటకై వచ్చుటకు కూడ వెనుకముందాడెదరు. 

ధైర్యము చేసి వచ్చినను నలుగురు నవ్విపోదురు,నలుగురు నవ్వక యూరకున్నను 

పెద్దలు కాదందురు, పెద్దలు కాదన్న వినకున్నచో మేనవారు పిల్లవానినో పిల్లనో 

ఎత్తుకొనిపోయి పెండ్లి (రాక్షస వివాహము) చేసికొందురు. భారత కథలందు 

చర్చింపబడిన 6ఖని రేఖా పరణయిమను పదమున నీ మేనంకము కొట్లాట 

విపులముగా వర్ణంపబడినది. ఒకపల్లెపాట (సెలయేరు)లో సీ మేనరిక మెంత 

చక్కగా వర్షంపదిడినదో గమని౦ పుడు. 

“తోటక్కు- కాచారు దొంగ లిద్దరు-తొలకరి నే పూలు కో నేద్దానుని 
అబ్బాయి కాచేడు మామయ్య యిల్లు-కానకుండా పుస్తె తి స్పేద్దామని 

తెలియకుండ తలంటబాలు పో నేద్దామని 

దూరాన పులి జంపి దారులే బోసి (కాచి, _దండిగా మేనత్త కొడుకు వచ్చాడు 

పందిట్లో పులి జూచి పగడసాలలాడింభార్యగల మేనత్త కొడుకు వచ్చాడు 
పుట్ట చాటున పులిజంపి పులిజూదమాడి_పుణ్యముగల మేనత్త కొడుకు వచ్చాడు 
వాకిట్లో పులిజంపి వసంతమాడి-వాసిగల మేనత్త కొడుకు వచ్చాడు 

చెరువు కట్టలమీద కొంగల్ని జూచి-చెజువు చేసలన్ని చెల్లాటలాడె 
మంద కట్టలమీవ అన్నల్ని (బావల్ల్ని) జూచి-మచ్చికలు .చే నేరు మామ కూతుళ్ళు 

ఏనుగను ఎక్కవు ఎలచిన్నవాడ-ఏయత్త కడిగింది ముద్దుపాదాలు 

వరసకు అవుతాడు మేనత్త కొడుకు-వరసకు వేసేడు వరహాలపేరి 
నవ్వులకు వేనేడు పువు $లదండ-సరనముకు వేసేడు సన్నగుళ్ళ పేరు 

ఇక పెండ్లికి సంబంధించిన పాటలు పెక్కు.విధములు. కల్యాణపాటలు, 

గంధంపాటలు, కొట్నాల పాటలు, తలుపు దగ్గరపాటలు, బంతులాట పాటలు. 
బువ్వము పాటలు,వధూవరుల పాటలు, ఆలుకపాటలు, ముఖము కడుగుపాటలు, 

1. ఈ పాటను కరీంనగరం మండలమున 'సేకరీంచితిని. 1858. 



పు తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కట్నాల పాటలు, వతిభ క్రిపాటలు, మిధునవిడెముల పాటలు, అవిరేణి పాటలు 

అప్పగింతల పొటల వంటివిగాక (ప్రతి చిన్నవిషయమునకు అనగా పసుపునకు, 

తిలకమునకు, తలంటులకు, ఊోయెలక్కు వసంతములాటకు, పానుపుకు, కూడ 

పాటలు పాడెదరు.గాంధక్వవివాహములు (ప్రబలమై పోవుచున్న ఈ దినములం 
దిట్టి పాటలు పాడుట కవకాశమే యుండదు. ఆ పాటలు పాడెడువారు కూడ 

లేకుండ పోవుచున్నారు. తెన్నేటి తిరుమలదాసుగారిట్టి పాట లనేకము “వేడుక 

పెండి పాటి లందు కూర్చినారు. స్త్రీల పాటల సంపుటములందును, క్ట 

అచ్చయ్య (ప్రకటించిన “స్పీ)జనానంద నవీన కల్యాణపాటి'లందును,కొండపల్లి 
వీరవెంకయ్య 'కల్యాణపాటి లందును గంగాధరింగారి 'సెలయేరు'నందును 

గూడూరి కో టేశ్వరరావుగారోమహిళామనోరంజనిియందును,ఇట్టిపాట లెన్ని యో 

కలవు. ఎందరెందరు జానపదరచయిత లీగేయములను (వాసిరో చెప్పతరము 

కాదు. ఒక్క తలుపుదగ్గర పాటలను (వాసినవారిని గూర్చియే కృష్ణ(శ్రీగా రిట్లు 
(వాసియున్నారు.'వీటి చివర కనబడే సత్యవోలు సుందరకవి, వెంకటరాయుడు, 
నాగభూషణ, చూడమ్మ, చామెం(ద్ర, వీపూరి, పామర్తి బసవాచార్యులు, 
శేషాచలదాను, ఛ(త్రపురీశ, సుధగిరివాస, సు(బహ్మాణ్యదాస, వాగిరి కొండ 
గోపాల, యేనుగుల మహల్ వాస, పాలుట్లలక్ష్యణ, వంగలకృష్ణయ్య, యేలూరి 
దాస, రేపూడి పిచ్చయ్య, తుళ్ళూరి ఆనందరావు, నాదెండ్ల రామచందుిడు, 

అచ్చమాంబిక, వెంకటదాస, పుసులూరి వెంకటసుబ్బరాయ, రావూరి శేష, 
అన్న మకి: టములనుబట్టి వీటిని రచించిన కవుల పేర్లు తెలుస్తున్నాయి]. ఈవ్యాస 

మందే వారిట్టి తలుపుదగ్గరి పాటలకు తమిళమందలి'కదవు తెరక్క_పాటిలాధార 
మనినారు.కనుక నింతకు పూర్వము పేర్కొన్న తీరుతీరుపాట లెందగు [వాసిరో; 

'పెండ్లిపాటలం దధికముగా రాముడు, కృష్ణుడు, శివుడు, సీత, రుక్మిణి, గౌరి 
వంటివారు కాననగుదురు. ఒక్క వియ్యాలవారి వరుస (హాస్యపు) పాటలందు 

దప్ప తక్కిన పాటలందన్నింటను శ్ర్రీపురుషదై వతములు వత్తురు,నిజముగా 
నీపాట లాయాదేవతలకు సంబంధించినవి కావు. మనవంటి సాధారణులకు 

సంబంధించిన వే. 

వివాహమున నాందీకార్యములందు కొట్నములు దంచుటొకటి.కొట్నము 
పాట లధికముగా ము(ద్రింపబడలేదు. అన్నిటికన్న  నధిక్యపచారమందిన 
గేయమిది. 

1. భారతి. జయ ఆషాఢము; జూలై 1804. 



ర్తీల పాటలు ౪౭౯ 

mon “సువిషి సువ్వి రామచం[(ద- సువ్వి ఎవి రి సాం|డ 

నువ్వ సీతమ్మ చూకు-శుభము లిమా 

మోదిమనను పెండ్లిపీట- మీద (శ్రీరాము సరస 

ఆదిలకీ "డైన సీ-తమ సునిచిరీ 

వాటమైన కుందనంపు_ మేటి కుంచెనందు నిల్చి 

గాటమెనె పనిడి రోఎకళ్ళు పెట్టుకా 

రాజసిములు లుప్పపువ్వు-రాజనములు మంచిపునుగు 

రాజనములు సన్నజ్లుగు-రాజనవులునూ 

కుందెనందు నిండి నించి.కోట్నమూలు దంచిరపుడు 

కుందరదన లెంతొ వంత-కులుకుచుండగాి 

కొట్నముల పాటలన్నియు సాధారణముగా నీతీరుగనే తి9శ గతిలో నడచును. 
“రామూల చూడ రారమ్మ, రఘువంశాబ్ది సోముని పెండ్లి నేడమ్మ? 

“సీతా కల్యాణమహోత్చవ సమయము చూతాము రారే చెలీ” 

“లక్షీకిల్యాణవెభోగమే, రామాకళ్యాణ వైభోగమే 

“రుక్మిణీ కృష్ణుల కల్యాణమూ, వారిజాక్షులార చూడరారే 
6 శ్రీవార్వతీశంకరుల కల్యాణము, నేవించరే వేడుకొయనునవి సాధారణమైన 

పెండ్లి పాటలు, వీనిలో వివాహవర్ణ్లనము,వధూనరుల వర్ణనము,వివాహ మంటపము 

మున్నగుజోని వర్ణ్షనముండును. 

“నలుగిడ రారే నలినాత్షులార, నలిననాభునకు నవమోహనాంగునకి 
“నలుగుకు రారా నీవు నవసీతచోరా, వేగ రారా దేవ వేణుగోపాలాి 

“జలజ్ దృవశైలా నలుగిడె చాల, నలుగూకు ఈ-ళ నలుగందుకో వే 

6శ్రరామ జయజయా, (శ్రీరామ సీతాపతి రాదూ 

6కభామలారా దంపత లాకు బాగుగ నలుగిడరేి 

నలుగిడెదను వేగ నందివాహన రార, చలమేల తిగదూర సథఖినేల రారియను నలుగు 

పాటలందు నలుగుల వర్ణ్షనముండును. “అత్తరుల్ న మేలిమత్తరులోన అంబరు 

గూర్చీీ(క్రొత్త సంపంగితో గోవిందునకు'నలుగు పూయుట ఇందుండు వ స్తువు. 
తరువాత తలంటులు, 

“శ్రీ గొక్రనాథునకు శీతాంశుధరునక, ఆగమ వేద్యునకు మీరంటుడీ తలను ren 
కరపద్మములయందు కంకణంబులు మెరయ, అరమేనిసామికి మీరంటుడీ తలను ie, 
నందివాహనునకు నాగకంకణునకు, అందముతోడి మీరంటుడీ తలను Tu 
గంగోత మాంగునకు జంగమ మహేశునకు,ఆంగనామణులార మీరంటుడీ తలను! | (శ్రీ! 
(పమథాధి దేపునకు ఫాలలోచనునక, అమరసన్నుతులార మీరంటూడి తలను 1101. 



౪రాం తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

శృంగారాకాడునకు (శ్రీ సిద్దరామునకు, అమరసన్నుతులార మీరంటూడీ తలను శ్రీ; 
బసవలిం గేశునకు నసుకింటి వాసునప, ఆసమలోచనలాం మీరంటూడి తలనూ neu 

అని ఈ విధముగా తలంబుటకును “తిలకము దిద్దరే పెండ్లి తిలకము తీర్చరే, 
కలకలలాడేటి ఎలనవ్వు మొగముని అని తిలకమునకును "వసుపు పుయ్య 
రాదే భామా శ్రీకృష్ణునకు '“గంధం పొడి చల్లీ రిటు గౌరీశంకరుల్, అందాముగా 
సుందారులు ఆనందమున వేగి అని పసుపుగంధము లలదుటకును *బంతు 

లాడీరీ బాలకృష్ణులు మరి వింతగా చేమంతి పూలబంతి చేబట్టి' అని బంతు 

లాడించుటకును “దివ్యాంబరములు గట్టి దీపాల వెలుగున, నవ్వుచు మహాలక్ష్మి 

నాట్యదూడా, ఇలు వేల్పు నీవు వెలసితివి మాయింట, అందముతో నీవు 

అవిరేణ్లో నిల్చి, తప్ప్ఫూలు యెంచక దయను జూచి, ఎప్పుడు సీ పాద సేవ చేసే 

మమ్ము, గొప్పగా దయజూచి కోరికలు తీర్చు లక్మి” యని యవిరేణుల 
పూజించుటకును పొటలు పాడెదరు. 

(బాహ్మణేతరు లందరిలోను అవిరేణుల పూజించుట కలదు.లగ్నమునకు 
పూర్వమే యవిరేణుల నిల్వెదరు. ఇది లక్ష్మీపూజ;వధూవరులకు శుభము ఆశించి 
చేయునట్టిది.కుమ్మర్ రెండు (కొత్త పెద్ద కుండలను అలంక రించును.కుండల పై 
నుండు చి(త్రములం దొకొ.క్క_ప్పుడు పల్లకీపై నెక్కిన వధూవరులు గూడ 
చి(తింపబడుదురు. పత్రములు ఫలములు పుష్పములు చి(తింపబడును, 

లగ్నమునకు పూర్వము పురోహితునితో వధూగృహమునుండి కొందరు పోయి 
కుమ్మరికి కావలసినది యిచ్చి అఏరేణుల దెచ్చికొందురు. మధ్యన నిరువురు 
వానిని మోయుచుండగా నాలుగు (ప్రక్కల నలుగురుండి అపిరేణులకు [కొత్త 
గుడ్డతో నీడను పళష్టైదరు. ఇంటికి తెచ్చి వాని నొకచోట ధాన్మముపై నిలిపి 

లక్ష్మీదేవి నావాహన  కయుపుకు “నాకబలిసమయమున నీ యపిరేణుల నాకబలి 
(పోలున కెదురుగా నుంచెదరు, అవిరేణులకు సంబంధించిన మరియొక పాట. 

సిరిగజ్జెలను గట్టి శ్రీమహాలక్ష్మీ మాతల్లి _చిందులు.దొక్కుచు స్థిరముగాను 
యేక చిత్తంబున యెప్పుడు బూయింట-పాయక భక్తితో నుందువమ్మ 

కనక గధైెమీద కదలక కూర్చుండి-అడిగినప్పుడు మాకు అభయ మిచ్చి 

కోరిన కోరికలు కొనసాగింతువనింబలువయిన పట్టునే పడితినమ్మ 

ఆభరణములు దెచ్చి అలంకరించి నీకు=పసిడి గొలుసులు తీర్చి బాగుగా వేసి 

గంటలొడ్డాణంబు కన్నతల్లికి పెడుదు-కన్న బిడ్డల నుచు కరుణించు తల్లీ 

అందముతో నీవు అవిరేణిలో నిల్చి.తప్పులు యెంచక దయను జూచి 
ఎప్పుడు సీపాద నేవజేనే మమ్ము-గొప్పగా దయజూచి కోరికలు దీర్చు లక్ష్మీ, 



శ్రీల పాటలు ౪లాం 

వియ్యాలవా రొకరొకరిని, వధూవరులను, బంధువులు మున్నగువారిని 
వెక్కి రంచుచు గేలిసేయు పాటలు సపెక్కులున్నవి.వీనిలో కొన్నింట సున్నితము 

గను మరికొన్నింట మోటుగను హాస్యముండును. ఇంతవరకు చెప్పినవి 

వేడుకలు. ఈ హాస్యపుపాటలు వినోదములు. 

పల్లవి. ఎక్కడ దొరికినాడమూూ ఈ పెళ్ళికొడుకు [వ | 

అడ్జెడు మానెడు పోనినాము, అరినెలైన పండినాము 

అంగుడైన జూపడాయ-అర మొగము పెళ్ళి కొడుకు ta 

అయిదు డేలు పోసినాము, అత్త రుపన్నీరు దెచ్చినాము 

చల్లుకోవటం చేతగాదు చవటమొగం పెళ్ళికొడుకు TT 

ఈ పాటయందలి దెప్పిపొడుపు చివరకు, 

“లక్షవెలు పోసినాము, లక్ష్మీవంటి బాల నిచ్చినాము 

ఏలుకోవటం చేతగాదు, బేలమొగము పెళ్ళికొడుిక్రనువరకు పోయినది. 

వధువును వెక్కిరించుట, 

ఇంతా సెంకెతన'మేల చెలియా- సీయంతరంగమంత తెలినె లలనా TEI 

నల్లచాయి మెలకన్నుదాన చెలియా-నీ చొట బగ మిట నొసలుగా 11ఇ|| 
Cap) cn ట్ర గి టు 

సొంగ కారు నోరుదాన చెలియా-నీ తట్ట తలయు చొట్ట కాలుగా nar 

ఈ వెక్కిరింపులు వధూవరులతో పోవు. వియ్యాలవారు కూడ ఒకర నొకరు 

ఏడిపించుకొందురు, 

“వెలదిరో ఈ వియ్యపువారిది ఎరుకలి కులమమ్మి వీరిది ఏనాది కులమమ్మ 
ఎరిగి ఎరిగి వీరితోను వియ్యమందితిమి 

తట్టలు బుట్ట లల్లునమ్మ తాను పెదచావగారు 

వెలదిరో మారెండో బావ వెలకూర్చునబ్యూ యని ఒక రనిన 

(మన కెక్కడ దొరికినారే.బల్ టక్కారు లబ్బబ్బా తగసీ వియ్యాలవారు 

మాటలు బహు తేట మన్ననలూ యూట, బైట డంబమెకాని పెసా లేదు 

ఎన్నో ఆభరణములు కన్య కిడుదుమని, సున్నాజుట్టిరి గద చోద్యామొందగి 

అని మరొక పక్షమువా రందురు. ఒకవియ్యపురాలిని వెక్కిరించు పాట. 

“వంచైన వండగలరా వదినా మీరు-నాకు సంటం అబ వళ్ళంత నాసాదమ్మా 

సంతకైన వెళ్ళగలర్లా వదినా మీరు-.నాకు సంతం సంతోష మొసాదమ్మా 
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ఇ౪రా౨ ॥ తెలుగు జానపద గేయసాపాతైమ 

ఇదివంకైన వండగలడా పి 

పాటల కనుసరణమువఐలె నున్న 

వారేమి యడిగిన పెట్టరని దెప్పిపొడువ నింకొక పక్షిమువా రంత పెట్టినను చాలుట 

లేదు, ఎద్దుల మెతయని దెప్పిపొడుతురు. తనుడ్యదగంవాటల పేరుతో 

అకు. తమ్ము నకి, అన్నచెల్లెలికి, భారా-భ రలకరి జ 

అత: పద్భ్బుత ములు. పధూపరులం దొకరి పేల మరొకంతో ms ముంము 

ముందు బ్డ్డలు పుట్టినచో తమ కుమారులకే మెస.కటు సిరవరచుకొనుట శె f 
అక్కలు చల్లెం[డు _ప్రయత్నించుటలు పత ఫ్ తలుపుదగర 

పాటలై నవి, ఏనియందుగూడ రాముడు కృష్ణుడువంటి వా(త్రము జ 

ఇట్టి సంవాదములు వందలకొలదఏ ము[ద్రింపబడినపి. ఈ పాటలు, పున్నాగ 

వరాళి నాదనామ(క్రియ, పంతువరాళి, 'కేదారిగౌళాదిరాగములం దుండును. 

అపతారమూ రుల పేర్లు లేకుండ కేవలము సాధారణులుగా నున్న అక్క మరయు 
తమ్ముని సంవాదమును గమనింపుడు. 

డేశు తముండు:(శ్రీగిర్ డేశు కరుణ చెలగి పెళ్ళాడి వన్ని,తలుపుదియ్యు మళ్లా గాజు తడవాయ వచ్చి ౯3 

అక్కా: శ్రీగిరి కేశ శుక వను చెలగి పెళ్ళా డి వస్తె తలు పెట్టా చీకు తమ్ము డ్ తగ గప్ప లుండింగ 

తమ్మడు: పట్టు షా ౩ రపీకె పసుపు కుంకుమ ల్స్తు 

అక్క: పట్టు చీరెయు రవికె పసుపు సంకమ లొల్ల' అని ఈ విధముగా చేతికి చేకట్లు, 

చంగల్వదండలు, ముకు... నకు ముంగరి,ముక్యాల కమ్మలు, కాళ్లకు కడియాలు, 

కలవెండి ములు. కూర్చుండ కుర్చీలు, కుందనపు పాండాను, పటైమంచము 

పరుపు బాలీసు సెక్కె.లు, ఎక్కుట కేనుగు, లేలుటకు రాజ్యములు, అడిగిన 
కట్నము లన్నియు నిత్తునని తమ్ముడనును కాని అక్కగారు మా(త్రము, 

“అడిగిన కటాాలన్ని ఆలాగే యిస్తువు గాని 

తమ్ముడూ నీవిడ్డ నిచ్చి అరణా లివ్వరోయనును, అప్పుడు తమ్ముడు 

“ఆందులకు పెత్తనము ఆడదాని దే కాని 

అక్కా మీ మరదలు నడుగు అదేమి చెపుతుందో" యనును, పెండ్లి యనుట 

తోడనే భాధ్యత గల విషయము లాలుమగలు పంచుకొని గాని వ్యవహరింపరు 

గదా. ఇద్దరు కలియబి లుకుకొని సమాధానమిచ్చినగాని అక్కగారు తలుపు తీయదు. 

వినోదముతో పాటు బాంధవ్యమందలి (పేమ, మమకారముల సూత్రములు 
ఏివాహకాలమునుండియే (పవృద్ధమగునని యీ గేయము తెలుపుచున్నది. 



ల వాటలు ఇరా 

జాంహ్మణేత లందు ప్ర తివిత్తులు నాయిటి యనున 3 యొకయాచాళము 

నాకబలి ముగిసిన తరువాత వధూవకులతో కూరాటి కుండలముందు పి శ తి 
స్ట ae 

వితులు నాటింకంరు. అపుడు పాడుసటిదీ పాట! 
అలి చా ఆనా 

౮ 

లల్లన్ని ఒత్యూలూ పెచ్చిజడ రాకి, పచ్చిని వత్తులు ఎట్లిబడ రాకి 

(గ్రరాముడు దున్న౦గి సీత చాను రఘురామ దున్నంగ రంభ చాళేసు 

ముక్తైద కెత్తిరీ మూడు తక్కెళ్ళ, ఐదూవ కెత్తిరీ ఐదు తక్కెళ్ళు 

దాలెంత కెల్ని రీ వాది త కెళ్ళు, 

ముత్తైద చేసిన మూడు రోజులకు, ములుకొయి ముతోనె మొలు కేరుప డెను 

ss పాదిరోజులవు, పెర్లేయగా మూల ఏ శతేరుపడెను 
గాం క మెం ఖు య మె పడ నెమిచే+న oe గ ని లు 
ఓడ్డ నినావన్న డ్డ సస్తావా=పెడ్డి మీచ్చిను బడ్డి న్బ్బమనో 

పీదూట నామాట ఒక్కా టేగాని-ఆలితో ఒకచూట అనిపించవన్నా 

తిమ్ములపాకోల తల వంచుకొని-ఇసాొనని పలుక -ఒ ఇయ్యంప్పరాల 

సీకూను నాకూను ఎవ్వరూ సాక్షి-దాసింగం గట్టిన _దాహ్య చే సాక్షి 
తాజా ర వంతెన 2 క పెండ్లికి వచ్చినా పెద్దర నాకీ _ రానున్న తరమున _ కిప్పటినుండియే 

చేనరికములు సంసిద కొనుట యిది 
ఓ 

నవ్ 

పెండ్రిల్ చివరఘట్రము అప్పగింతలు. కని చిన్నప్పటినుండి పెంచి 

పెద్దచేసిన బిడ్డను ఇతరుల చే చలం దుంచునప్పుడు---ఒక వంశమునుండి మం 

యొక వంశమున కప్పగించునప్పుడు - ఎంత కఠినాత్యులకై నను కన్నుల నీరు 

నిండును. స్తీసంకానమును గన్న దలితం[డ్రుల భారి మొకటి తీంనను అప్పగింతల 

సమయమున వాంకి కలిగెడు దుఃఖ మింతంతగాదు. శకుంతలను సాగనంపు 

నప్పుడు శమదమాదగుణసంపన్నుడగు కణ్యమహామునియే సా శునయను 
డయ్యెనన మనవంటి సాధారణ హానవల (అందులో పా 9కృతుల) పంస్టితి 

యెట్లుండునో వేరే చెప్పపలయునా?బాస్పృరద్ధకంఠముతో కాశ్యపుడు శకుంతలను 

సాగనంపునప్పుడు “శు(శూషస్వ గురూన్ కురు (పియసభఖీవృ త్తిం సపత్నీజనే'2 

1. దీనిని మడికొండలో వేకరించితిని 1952. 

2. అభిజ్ఞాన శాకుంతలము. : 4.17) 



పరా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

యని బుద్దులు గరపిన ఘట్టము శిష్టసాహిత్యమున కలంకారము, శృంగార 

శాకుంతలమున నీ యప్పగింతల ఘట్టము మఃకొంత పె6గినది. మాదయగాక 

మల్లన రాజశేఖరచర్యత్రము మున్నగువానిలో గూడ నిట్టి చక్కని 
యుదాహరణములు పెక్కు లభించును. సీతమ్మను సాగనంపుచు బుద్దులు 
చెప్పినటుల జానపదు లప్పగింతల సమయిమున పొడుకొందు ఏ 

“నెలవిచ్చి మాయమ్మ నెలవిచ్చినాము-దెలగి మీ అర్తింట్ల బు 

ఎవ్వరేమాడిన ఎదురాడకమ్మ-వీధిలో నిలుచుండి కిరులిప్పెక 

పలుమారు పలుదెరచి నవ్వబోకదూూ-పరమాత్మతోగూడి వెలుగు మాయమ్మా 

వార్నిగాదని పూలు ముడువటోకమ్మా- పెద్దల గుర్తెరిగి నడువు మాయమ్మా 

ఆకలి వుంయేను అఆడుగబోకిమాఫా_అత గారితో పోరు చేయదోకమ్మా 
నాతోటి జేసిన మంకపోరెల్ల-ఎరుగని అతి ంట్లొ చేయబోకద్యూక్క హితోకులు 

భారత ప్రీకి పరమశిరోధార్యములు. “అరటాకువంటిది ఆడ జన్మంబు కనక 

[కొత్త యింటికి పోవు తమవిడ్డల కిన్ని బుద్ధులు చెప్పుట తలిదండు9లు విధిగా 

భావింతురు, వధువుచేతిని పాలలో ముంచి అత్త (మామల)చేతిలో బెట్టి, 

“కఈదాల యెరుగదు ఏమియునై న-మీ దాలలో నొక దాలగా చూడు 

బొమ్మరిండ్లని యాడు బుధైరుగదమ్మా_ మెల్లగా నేర్పుతో వని నేర్పవమ్మా 

ఆకలెరిగి అన్నంబు పెట్టినదాక-అడుగనేరదు నీవు అడిగి పెట్టమ్మా 

కోడలు మీ సొమ్ము కొడుకు మీ సొము్యు-ఆడువారిని గన్న అలునం తెనమ్మా 

సిరివంటి కోడలు మరుడంటి కొడుకు.మగువరో నసీభాగ్యమహిమమేమమ్మా , అని 

పాడుట పరిపాటి. 

“బాలా పన్నేం డేండ్ర బాలసుమ్మి మన నీత పన్న్నెం దేండ్ల లేత సుమ్మీ? 

“అయ్యా ఈ బాలను చేకొనుమయ్యా దయతోడను 
“అమ్మారొ మీయత్తా-వారింటి కనిపి.సమ్మాలి యెట్టుందు నిమ్ముళంబుగను 
“సుకుమారి నెటుజూతువో ఇది సుమళరు చేతి _పసూనపు హీతీి 

“చెలియ నిన్నం పెదమే-చేరి సుఖమొందుమిక_చిలుకలకొలికి ధవుడు చెప్పినట్లు 

నడుచుకొమా్మైి” యను పాటలన్నియు నిట్టివే, 

వివాహసమయమందలి సన్ని వేశములను సమ(గ్రముగా వర్ణించు పాటలు 
కొన్ని పౌరాణికగేయములందు చర్చించియుంటిమి. సీతాకల్యాణము, సుభద్రా 

కల్యాణము,శళిరేఖ 'పెండ్లిపాట,శాంతకల్యాణము పొటలం దీ వేడుకలు వినోదము 

లన్నియును కలవు.వారి పేరుతో జానపదుల భావము లీయాకారమును దాల్సినఏి 



పాటలు ఆరా౫్ల 

పెండ్రియైన తరువాత నవవధు వ త్తవారింట జేర అత్తదూమలతో బావ 

ఏరదులతో, భర్తతో, తోడికోడం(డ్రతో, ఇరుగుపొరుగువారితో సభఖ్యముగా 

ఏన్నయెడల నామెకున్న సౌఖ్యము స్వర్గమునగూడ నుండదు. గృహజీవనమున 

ట్టి సామరస్యముగల ఇల్లాలు సీకాసాధ్వి. ఆమెపైగల యభిమానము జానపదుల 
(వేలము. రామాయణసంబధముగల గేయములనుగూర్చి చర్చించినప్పుడు 

ఎత పేరుతో జానపదులు సృష్టించుకొన్న పాటల నుట్టంకించి యుంటిని, 

)జముగా నాగేయములన్నింటికి రామాయణముతో నెట్టి సంబంధము లేచు. మన 
)త్యజీపితమందలి -- గృహజీవితమందలి -_ సంఘటనలే సీతమ్మ పేరుతో 

ఫవతరించినవి. సీత న_త్తవారింటికంపుట, సీత సమర్త, సీతగడియ, సీతామ్మ 
వారి అలుక, సీకామ్మవారి వసంతం, సీత శుభగోష్టి సీత దాగిలిమూతలు. 
సీతాదేవి వామనగుంటలాడుపాట, సీశాదేపి వేవిళ్ళు మున్నగు పాటలన్నియు నీ 

శ్రేజ్కి చెందినట్లివే, భాగవత పరనుగానున్న రుక్మిణీదేవి సీమంతము, భారత 
పరముగానున్న సుభ(ద్రసారె పాటలుగూడ గృహజీవనమునకి సంబంధించి 

నట్టివే. సాధారణీకరణలక్షణము వీనికన్నింటికి సమన్వయపరచినచో వాని 

యందున్న విషయమంతయు మన గృహజీవనమునకు సంబంధించినదే యగును. 
ఈ పాటలన్ని టినిగాని వానియందున్న విషయము లన్నింటినిగాని చర్చించుట 

కిట తావులేకున్నను ముఖ్యమగువాని కొన్నింటిని పేర్కొనక తప్పదు. 

“నీత నత్త వారింటోకి వంభుటియను పాటలో జనకుడు సీతమ్మకు గరపిన 
బుద్ధులు గమనింపుడు. 

“నెలతరొ కన్నకూతురువు గనుక నేనొక బుద్దెరిగిస్తు 
వినుమా నాథుని ముంగట నెన్నడు పకపక నవ్వకుమీ 

నుందరి నాథునికన్నా ముందర మేల్కొనుమీ 

వలుకకు నిందించకుమీ కలనైనా పంకజాక్షి సీతా 

చెలువుడు (పాణేశ్వరుడూ పిలువక శాయబోకుమీ పనులూ 

పిలిచిన వేళనె పలుకుచుండుమీ కలకంఠిరో నీవు 

అత్త మామకు జనులకు భకి.గ 'నేవలు నేయుమీ 

హెచ్చుగ వదినె మరిదళ లో మెచ్చుగ దిరగకుమీ 
ఆళగ బిలచినవార్ని యెప్పుడు ఆళ లెరిగి కాపాడూ 

నీ సరివార్ని హాన్యము శాయకు మని జనకుడు బోధించినది మనకును 
వర్శీంచును. 

'నీతనమ ల్ల'యను పాటలో సీత సమర్తయైన వార్త నామెచెలులు కౌసల్య 
న! వయమ్ యొడల అకాలీ 



అభయ క న శ క 

తెలుగు జానపద ౫యిునాప్తొత్ర ౧% 
బా 

కందించగనే యామె వచ్చి సీతమ్మను చీరి చూపమని యడుగును. సీత, 

“అ త్రడిగిన భయమునను బిత్తం చిమనవ్వుల, ముద్రియ శిరిసటు వంచుక కొదిగ 
త! ఇజాశలతాతిదా. జి Sey | డ 

చీరటు చూపినది”. నయము, భయము, సిగ్గు మూర్తీభిషించిన కోడం|డ్ర 

ప స్థితి (పేమ, యధికారము, ఆదరిము గల యత్తల సన్నిధి నిప్పటికిని మన 

ండ్రయం దీవిధముగనే యుండును.సీత సమర్తకాలమున జంగిన అచ్చటలు 
ముచ్చట లన్నియు మన యిండ్లల్ జరుగునట్టివ్హే 

వ 

“శీశ్రగడియి యను పాట మనోజ్ఞమగు జానపదగేయము. అత్తింటి 

కోడలు అందులొ బాధ్యతగల పెద్దకోడలు, (క్రొతృగా కౌపురమునకు వచ్చిన 

కోడలి-పరస్టితి ఇందులో నున్నది. ఇంటిపనులన్నియు సరిచూచునిప్పటికే (పొద్ద 
ఎఎ 

పోయినది. పనులన్ని ముగించుకొని, “అ తృకౌసల్యకు అడుగులు వత్తి _మామ 

దశర థులకు మడతలందిచ్చి-సుమి(త్ర కై కకుసురటీలు వేసి” లానలంకి రించుకొని, 

“పండ్లు పలహారములు పశ్లైమందుంచి-బంగారు కలశముతో ఉదకంబు బట్టి" 

శయ్యాగృహాము చేరుకొనునప్పటి కర్తరాత్ష_నం. (కొత్త కాపురముగదా। 

రాము డెంత సేపు ఓపికతో నుండగలడుఃచూచిచూచి విసిగి రాముడు కోపముతో 

శయ్యాగృహపు తలుపుగడియ వేసెను, సీతమ్మ వచ్చి ఎంత బతిమాలినను 
రాముడు తలుపు తీయడయ్యెను. 

“సిలుచుండి పాడాలు చేతులూ నొచ్చె-దంతంపు తలుపులూ తీయవోయి నాథ 

వొంటొంటి చినుకుకే వొకచెంగు దదిసె-కాముడా తీయివోలు కనకంపు గడియ 

పటపటా చినుకుకు పైకొంగు దడిసె-పచ్చల బాలుడా తీయవోయి తిలుపు 

నాలుగో జామాటె. నా (వాణనాథ-రత్నహారంబిసు తీయవోంయి గడియ 

కరుణించి తీసి వా కాళ్లకిడ నెన_మరిచి వక నిడ్రైె9న శరణంది పోదు” నని 

బతిమాలుకొనగా రాముడు మరింత బిగిసి 

“నిద నీకు లేకుంక నాకేమి సీత-గంటవలె దీపంబు అది నాకు తోడు 

సీవు నిలుచుంకేను నాకేమి సీత-పువ్వులు బుకా్యా-య అవి నాకు తోడు 

సీవు నిలుచుం యేను నాకేమి సీత-పెట్టైమంచము పరప అది నాకు తోడు 

అని బదులు పల్కెను. చివరకు కౌసల్య వచ్చి రాముని మందలించి తలుపు 

తీయించినది.[కొ తృకాపురము దినములందు దంపతుల పరిస్థితి ₹ కమున నిట్టిదే. 
పాపమా రామచం(దునికి సీతమ్మకును దీని నంటగట్టి మనవారు హృదయ 

భారమును వెలార్చుకొనిరేగాని వేరేమియు లేదు, 



శ్రీల వాటలు బ్రార్రాడి 

'నీతమ్బు వారి వనంతిమను పాటళొ కొడుకు కోడం(డ సుఖమును కన్నులార 

జూడగోరు పితహదయము మనకు కన్నులగజ్టను, సీకారాములు నె 

దూడినది దళరథుడు చూడలేదు. అతడప్తుడు కార్చాంతరిమగ్ను.డు.. దారు 

సంత మాడుకొన్న వార్త విని, “వేడుక జూచుటకు నే నోచనై తి _ వాపపు 

నేత్రములు పరమా డిచ్చె”నని పరితాపమును, వేదనను అనుభవించి తానా 
రీ pA 

టై వేడుకలు చూడదలచి. వసంతములు సిద్ధము చేయించి, సీకారాములు మ౭ల 

వసంతము లాడునచ్లేర్బాటు గావించి, రహస్యముగా తాను కొసల్యాదికాంతల 

గూడి.“ స్తంభాల మదుగునా తొంగి చూచె"నట.వయసువచ్చిన కొడుకు కోడం(డ్ర 
పఇనోదములు సంతోషకార్యములు తలిదం'డులకు కన్నులపండుగ కడా! 

ఈ సీరారాముల వినోదముకూడ మన జీపలతమందలి యొక మధురానుభూతియే 

'శీతాదోబి వానునోగుంటలాణు పాట'డో వోకానుభవము,భ క్ర. చాకచక్టకర్ణము 

గల కోడలు చి(త్రింపబడినది. సీతారాములు వామగగుంటలాడిరి. రాము డొ 

పోటును, ఓడినవాడు. “నేను గెలచినా ఓడినా నీ సొమ్ముగాదపే నీవు గెలి 

నా సొద్ముకాద'టే' యని తానోడినందులకు బంగారు బటువులు, ముప 

we 
oo 

Fr 

G ఎదివే 

న మామగారు నాకబలినా డిచ్చిన యుంగరము సనమల్చంచుకొని 

“పడకటింటిలొని పదిలక్షలు చేయు పానుపున్నది పుచ్చుకొమ్మ'ని గడుసుగా 

పలికెను. సీతమ్మ అంత9కరమునకు పోయెను. అచ్చట కౌసల్య ఆటలో నెవరు 

గెలిచితిరని యడుగ భయము భక్తిగల కోడలు గనుక సీతమ్మ తానే గెల్చినను 
“మీ కొడుకు గడుసు గనుక డిబ్బి తీనినూ" అని యబద్ధములాడి రాముడే గెలిఐ 

ననెను. అక్కడి సంగతి యంతటితో సంపోయినిది, ఇక తోడికోడం (డడుగగా 
'బావలోడి పదివేల కట్నా లిచినా రని బదులు పల్కిన. ఇచట నిజము 

చెప్పినద్. ఇచ్చట నిజముగా తానోడిపోయినను సీతమ్మ గెల్చితినని ఇప్పెడిదే. 
ఏలయన తోడికోడం(డ చెంగట స్త్రీలు తమ పరాభవ మంగీకరంపరు గనుక, 
ఇట్టి సంఘటనములు గృహజీవనమున మనకు దృశ్యమానములే. సీతారాముల 

పాత్రము లిట్టి పాటలందు నామమా(త్రము వారి పేరులున్నందులకు గాజు లమ 

రించినా గడపలు దాటి-ముక్యా లమర్చినా ముం గిళ్లు దాటి.పగడా లమర్చినా పందిళ్లు 

దాటి-పచ్చ లమర్భ్చనా రచ్చలు దాటి మన దృష్టి సాగిపోవలయును, భావము 

లన్నియు మన జీవితమునకు సంబంధించినవే యగును, “శ్రీరాముడు సీతా 
రమణితో ఓమనగుంటలాడి గెలుచుటి త్యాగరాజస్వామివారు (ప్రస్తావించుటను 
బిట్టి యీ పాట అంశకన్న పూర్వమే యున్నట్లు తలచవలెను. 



౪రారా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

స, భారత పరముగానున్న “నుభ్యద నారి యను పాట “అల్లుని మంచి 
కనంబును,” పెతృనముగల కోడం[డ మాటల తీరును, నిస్సహాయురాలగు 

భార్య పొట్లును తెలుపునట్రిది. ఒక నాడు మాటమాటగా సుభద్రార్జునులకు వివాదము 

కలిగినది. అర్జునుడు సుభ।ద్రతో,“పున్నమనాడై న బూరెలు వండుకొని పుణ్యుడా 
రమ్మని పిలిచిరె మీవాళ్ల, అమౌవాస్యన్నాడెన అట్లు వండుకొని అల్లుడా రమ్మని 

పిల్చిరె మీవాళ్లు, కనుమునాడై నాను గారెలు వండుకొని కొముడా రమ్మని పిల్చి 

మీవాళ్ళు' అని దెప్పిపొడిచెను. ఇది లోకములో సర్వసాధారణముగా ప్రతి 

యల్లునకుండు “మంచితనము”. సుభ(ద్రమా (త్ర మూరకుండెనా? ఆమె కూడ తగు 

రీతిగనే సమాధాన మిచ్చినది. పుట్టినింటివారి నన్నచో స్త్రీలు సహింపరు గదా, 

ఆమె, “మావాళ్లు పేదవాళ్లు మాకేమి గలదు, పెట్టగల పెద్దింట పెండ్లాడితేను, 
అచ్చటలు ముచ్చట లన్నియును జరుగునని మరల వడ్డించినది. చిన్నచిన్న 
పట్టింపులు పెద్ద కలతలై గృహ జీవనము కల్లోలపరచుట మన మెరుగుదుము, 

ఇచ్చట నంకేయెైనది. సుభద్ర మాటలు అర్జునునికి సూటిగా తాకినవి. ఆతడు. 

“అతివ పలుకులు విని గుడ్తె(ర్రజేసి, ఎడమ మీనం దువ్వి పాంకోండ్లు ఎత్తి, 
పాంకోళ్ళతో దన్ని పక్కు_నా నమ్వె”ను.ఇం కేమున్న ది? 'గోలుగోలుమని గోడ వై 

ఒరిగి, వంటి సొమ్ములు తీసి భరణిలో నుంచి,గంటలా బాలుణ్ణి చెట్టబట్టుకొని, 

వెళ్ళెను సుభద్ర అన్నవాడలకు*. సుభద్ర అన్నగారగు (శ్రీకృష్ణునిల్లు చేరుకొని 
జరిగిన కథ వినిపించి, “భర్ణబిటభ్రు మాటలాటి పురుషుడూ నన్ను గుడ్లెరజేసి 

పాదాల దన్నె'నని చెప్పుకొని దుఃఖించినది. (్రీకృష్ణు డామె నోదార్చి కొన్ని 

దినము లుంచుకొని యనేకవస్ర్రములు, భూషణములు, నస్తువాహనము లిచ్చి 

పసుపుకుంకుమలు సారె టోసెను. వుట్టింటినుండి ఇంత సిరిసంపద సుభ।ద్ర 
కొనిపోవుట (శ్రీ కృష్ణుని భార్యలకు నచ్చదయ్యెను. సుభద్ర పోయివత్తునని 
వదినెలతో చెప్పటోవ వారు కోపముతో, 

“ఇల్లు విరునుకు పొమ్ము ఓ ముద్దుగుమ్మా,ఏడె ధాన్యంబుండె ఎత్తుకొనిపొమ్మా, 

వండిన వంటకము ఎత్తుకొని పొమ్మా, కాళ్ల మ్టలజోడు ఎత్తుకొని పొమ్మాః 

కట్టుకొను బట్టొకటి ఉంచకుమియని దెప్పిపొడిచిరి. కోడం[డకు మరియు 

ఆడబిడ్డలకుండు సామరస్య మిట్టిదేకదాః పాపము సుభ(దకు భర్తవలన జరిగిన 

పరాభవముకన్న వదినెగారల మాట లధికముగా బాధాకరములై నవి. “అన్నరో 

ఏంటివా ఆలి మాటల నిని యామె మరల దుఃఖించినది. కాని (శ్రీకృష్ణుడు 



ప్రీల పాటలు ఇలా౯ా 

“కొన్న మానిను అంటె కొదువేమి మనకిని నుభద నోడాల్బ సారెబోసి సాగ 
నంపెను. శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామ మున్నగు తన భార్యలను కొన్నవారనుట 
గమనింప దగినది. సుభద్ర (శ్రీకృష్ణుని చెల్లెలు, ఆమె యాయింటనే పుట్టినది. 
కాని సత్యభామవంటివారు కోడం[డ్రగుటచే కొన్నవారైరి. ఆ మాట సుభద్రకు 

సంతోషము కలిగించునది. సత్యభామవంటివారకి తలవంపు కలిగించునది. తన 
భార్యలను హేళనమొనర్చి శ్రీకృష్ణుడు ఏడ్చుచున్న చెల్లెలి నూరడింపగలిగెను.' 
నిజముగా నీ కథను సుభ, ద్రార్జునులకును, రుక్మిణీ శ్రీ కృష్ణులకు నంటగటుదుమా? 

(పజాజీవితమునందు నున్న సాధారణసంఘటనములే యీరూప్ప థరిరిచినభిః 

కేవలము కృష్ణాదులు నామమా(త్రులని మనము (గహింపవలెను. 

గృహజీవనమం దేపొరపొచ్చెములు లేకున్న చో ముందుగా నుదాహరించిన 
సీతారాముల కథలవలె సంసారయా[త సాగును. చిట్టిపొట్టి కలహములై నచో 
*“సుభ[ద సారె” వలె నుండును. తాక్కాలికముగా కొంత యలజడి జరిగినను 

మరల కుటుందిమున (ప్రశాంతత యేర్చడును. కాని యందర సంసారము 

లన్నికాలములందు శాంతముగా సాగవు. (పపంచమున సుఖముకన్న, 

సంతోషముకన్న, (ప్రశాంతముకన్న,దుఃఖము, కలతలు,అశాంతియే యధికమ్ము 
ఆత్తగారు 5 డలిని సాధించుటయో, పెత్తనము చేజేక్కిన కోడ లత గారి 
నేడిపించుటయో, కోడలు ఆడబిడ్డల మధ్యన వివాదములు పెరుగులో, భార్యా 

భర్తల సంబంధము లంత బాగుండక పోవుటో, సమష్టికుటుఐబమున కోడం'డ 

మూలమున నంతఃకలహము లుద్భవించి వేరుపడుటకు దారతీయుటో, ఏదో 

యొక కారణము మూలమున గృహజీవనమున నశాంతి యేర్చడును భార్యా 
భర్హలయందేదో చిన్న వట్టింపుపై జగడము కలుగును. ఒకరితోనొకరు మాట 
లాడరు. కొంతవరకు దంపతులు మంచివారు కనుక ఎవరి వనులు వారు 

చేసికొని పోవుచుందురు. గృహిణి భోజనాదిసౌకర్యములు సమకూర్చునేకాని 
బెట్టు సడలనీయక భర్తగారిని భోజనమునకు (ప్రత్యక్షముగా తానాహ్వానించదు. 
“పంకాయ వండేను వరికూడు వార్చేను తినుమని చెప్పవే తడికా తడికా' యని 
యొక య(ప్రాణిని మధ్యవర్తిగా నేర్పరచుకొనును, భర గారు కూడ ఆమె 
శెందును తీసిపోరు గనుక, “వగలమారి మాటలకు వళ్ళంత మండింగి, వద్దనీ 
చెప్పవే తడికా తడిక యని సమాధానము చెప్పును. గృహలక్ష్మికి కోపము 
మరింత పెరిగి తానుకూడ తినుటమాని మూలమంచము వేయును తన లోపమును 
౮ ద్దకొనియో లేదా ఆమెపై దయ దలచియో భర్త తానే సంధికి పూనుకొనును, 



యు మాల 
వు స్య య ఈయ నాలాటి: కార తెలుగు జానపద 

భార్య పట్టుభీరి | ముతో 

హ 

నుండును.భర్త కాదుగదా యితరు లెవ్యలు ఒప్పినను ఎనిని ప్రీలుకూడ నుందురు 

అట్టివారిగూర్చయే, “మొండి కెత్తినదాన్నె మొగుడేమి జసు_లజ్జ హలినదాన్ని 

రాజేమి జేసు - సిగ్గుమాలినదాన్ని శీపుడే:ఎ చేసునను నూట [(పబలినది. 

సాధారణముగా నత్తలు కోడం(డను, కోడం(డు తమ యత్రల నాండిపెట్టుబ 

పరిపాటి యైనట్లున్నది. 'అ_త్తగూడ ఒకయింటి కోడలే” యనియు, “అత్త గార 

యధికాంము కొన్నాళ్ళు, కోడలి కొలుపులు కొన్నాళ్ళు అనియును సామెత 

లూరిక పుట్తవుగదాః ఒక కుటుంబమున నన్నియు కలిగియుండి అత్తగాం 

యారడి యున్నచో కోడలి జీవితము దుఃఖమయమే. 

“కాపురదు సిరిగలిగి కడుపు బండిన్న, కొమతక కన్నోోరీ ధ్యానమే కేదు 

కాపురము జూచితె, కన్నుల పండుగ- 

అత మీది కొపురము కిత్తిమీది సాము, కోడలు లేవి అత్త గుణవంతురాలు 

అరటి పూసింది అరటి కాసింది, అత్త పెట్టిన ఆరళ్లు మరప్పున రావు 

ఇల్లు లేదట నే ఇల్లాల న్ు తర్హి దగ్గర లేడా రైర్యంబు నెప్పి 

తగిన పురుషుడు లేడా సిన్నాదక౭ంప- 
అత ఆరళకు ఆలసించేవు, వలవల కన్నీరు వద్దు రాల్బంగి. 

అ ల్! (a) 

కొందరత్త లకారణముగా నేవో సాకులు సన్ని కోడం[డను సొధింతురు, 

సిన్యాసమ్మ్ర, లక్ష్మమ్మ, వీరరాజమ్మ, కామమ్మ వంటి కథలందు (కూరురాం(డ్రగు 

అతృగారల సన్నాగములచే (పాణములు వీడిన కోడం (డు కలరు.నిష్కా రణముగా 

కోడం[డను బాధించు ఒక యత్తగారి నెపములు వినుడు. 

అత, := కోడలా కోడలా కొడుకు పెళ్ళామా-పచ్చిపాలామీది మీగడా లేవి? 

వెడిపాలామీది వెన్నల్లు యేవి-నూ నెముంతలమీది నురుగుల్లు యెవి? 

ఈ|(ప్రశ్నల కేమెన అరముండునా? అ తృగారితన మిందులో పరాంకోటి నందు 

కొన్నది. ఈ (ప్రశ్నములకు గడుసరి కోడలి సమాధాన మిట్లున్నది. 



జేకా౧ 

ON జ ఇ జలా అనానను. ష్ త్ నా సెల ణు 3 

అతరో ఓయత ఆరకయత -పచ్చి కవాలా మద యగడుంచాంవా? 
న త గా —_ సె 

చా పాలాకిండ దా ఇన సు బ్ క్యా ee లా ఆ స ఇ క్ 
దడ అ నే వక ౨ E00 “ఆఆ ్యణ we OCG మంటలు Heuer, DO = 

ఇ ఇ వా మై! నె జం వట కలా జ కల నం చాన 

ఇయుగుసారుగురార ఓ చెలియులాకా-ఆత గారి ఆవ చిత ౧ంచారా? 
నాని న అజాన్ 

mn అల్ ద ద స ఇ త సిం లళలాగణ పేచీలు పోను 
అణా po) 

ఇవ ఇవ న చిం ఒం శో ఆవ్ లు ఠి 

ఆవ వళ ఆత యిన సవపతిణి ౮ న.తం౭లుదూ? మెన గకియించర-ము 
యా = (= దాగా ల 

అధికారముగల య త్తగా౭ని కోడలు రాను చేయవలసిన పనులన్నియి నడిగి 

చేయవలయును. కనుక కోడలు, 

“పండుగ వచ్చంది ఓ యిత్తగారు-పిం ఎక్కి అయ రాశి వెన్ను పహోసదిోి యని 

(పశ్నింపగా పిసినిగొట్టు అత్తగారిటు లాజ్ఞాపించును. 

మరునాటి చర్యలకు మరిదులకి పెట్టు_.మసయింటి దాలు ఇజరియంగ పెట్టు 

మనువింటి మరదలికి మనసొప్ప పెట్టి. 

ఇంతవరకు పంశీలించిన గేయములం దత్తగారి యధికారము (ప్రదర్శిత మగు 

చున్నది. ఇక పెత్తనము చేజిక్సిన కోడలి నారయుదము. అ త్తింటి=' రన్న 

చులకన, పుట్టింటివారన్న గౌరవముతో జూచెడు కోడలు మానసికపరిస్థితి ఈ 

గేయమందు గాంచనగును. 

“మాబావ లొచ్చారు కూరేమి కేదు-మంచాన నలులు గోడ ఒలులు 

మా అన్న లొచ్చారు కూరేమి కదు-పాొటిమీది పచ్చ "పెసలు అచ్చావు నెయ్యి 

బంతిపువ్వువంటి అప్ప కావాలి*ంబాడవలొ నక్కవంటి బావ కావాలి 

చేమంతిపువ్వు వంటి చెల్లె కావాలి-చెట్టుమీది కోతివంటి మరది కావాలి” 

చెలరేగిపోయిన కోడలై నచో అత్తమామల నతినీచముగా చూచుటయేకాక వారిని 

వెక్కిరంచి వేళాకోళము చేయును, 

“'మాయత దూమామ ఊరేగుతుంచె-చుట్టపీకలు రెండు చూడొచ్చినాయి 

మట్టగిడసలు రెండు మాట్లాడిసాయి-కందిరీగలు వచ్చి కత నడీపినాయి 
౮ 

బోదురుకప్పలు వచ్చి బాగోతమాడు" 

ఇట్టికోడ లత్రృగారితోపాటు బావమరదులను భ రృనుకూడ లత్య్యపెట్లదు. 

“మా అత్త మా మామ 4&ఃరేగినాక-వడ్డ్గుదంచ నొక మరది వండ నొక మరది 



జ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

వంట కుండలకాడ కావలొక మరది-పేడకల్లాపు జల్లు పెదబావగారు 

ఇల్లలికి ముగ్గెట్చి యింటి మగవారు-” ఇట్టి యత్ర కోడం(డ్ర మనస్తత్వములు 

ప్రదర్శించు గేయము లనేకములు మనకు లభించును.అ త్తకోడం (డ్ర సామరస్య 

మునునది ఎచ్చటనో క్యాచిత్మ-ముగా గానుపించును. కనుకనే, “అత్తలేని కోడ 

౨_త్సమురాల్కు కోడలు లేని యత్ర గుణవంతరాలిను మాట (ప్రబలినది.సమష్టి 

కటుంబమున నున్న కోడ ల త్రమామలకు బావమరదులకు, తోడికోడం (డకు, 

భ ర్పకు నేతీరుగా భక్తి కనబరచవలయునో, (ప్రతి విషయమున వార యాజ్ఞ 

కెశ్లైదురు చూడవలయునో ఒక గేయమున కాంచనగును. పుట్టింటినుండి తనను 

గొంపోవుట కన్నలు వచ్చినప్పుడు జరిగిన సంఘటన మిది. 

“కలవారి కోడలు కలికి కామాక్షీ, కడుగుచున్నది పప్పు కడవలో బోసి 

అప్పుడే వచ్చేడు ఆమె పెద్దన్న, కాళ్ళకు సీళ్ళిచ్చి కన్నీరు నింపె 

అన్న: ఎందుకూ కన్నీరు ఏమి కష్టాలు, తుడుచుకో చెల్లెలా ముడుచుకో కురులు 

ఎత్తుకో బిడ్డను ఎక్కు అందలము, పెట్టుకో సొమ్ములు కట్టుకో చీరె 

చేరి మీ యత్త మామలకు చెప్పి రావమ్మ 

కోడలు: కుర్చి పీటమీద కూర్చున్న అత్మ, మాయన్న లొచ్చారు మమ్మంపుతార 

అత్త: నేనెరుగ నేనెరుగ నిమామ నడుగు 

కోడలు: ప "బ్రైమంచముమీద పడుకొన్నమాము మాయన్న లొచ్చారు మమ్మంపుతార 

మామ నేనేరుగ నేనెరుగ నీబావ నడుగు 

కోడలు: భారతం చదివేటి బావ పెదబావ- మాయన్న లొచ్చారు మమ్మంపుకార 
బావ: నేనెరగ నేనెరుగ మీయక్క నడుగు 

కోడలు: వంటలు చేనేటి ఓ యక్కగారు- మాయన్నలొచ్చారు మమ్మంపుతార 

తోడికోడలు; నేనెరుగ నేనెరుగ నీభర్త నడుగు 

కోడలు: రచ్చలో కూర్చున్న రాజేందభోగి, మాయన్న లొచ్చారు మమ్మంప్పతార 
భర్త : పెట్టుకో సొమ్ములు కట్టుకో చీరె-పోయిరా సుఖముగా పుట్టి నింటికిని 

కోడలు; ఇరుగు పొరుగులార ఓ ఆమ్మలార-చెల్లెళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు నేవించబోయి 

మరదుల పెళ్ళికి మరలి వచ్చెేను=ఇ రుగక్క_ పొరుగక్క ఇదె పోంంవకు. 

ఇట్టి కుటుంబము ఇట్టి కోడలున్నచో సంసారము గుట్టుగా నడచును, సమష్టి 

కుటుంబమునందుండు హాయి కనుపించును. కొందరకు సమష్టికుటు ంబపద్ధతి 

యిష్టము కౌదు,అ త్రమామలకు బావమరదులకు సేవలు చేయలేకనో లేదా తనభర్త 



5 స్రీల పాటలు gu 

యధికముగా సంపాదించువాడై తక్కినవా రధికముగా తినువారై నచో కోడం |డ్ర 
వేరుపడుటకై తమ భర్తలను [పోత్సహింతురు. 

ఏరుబడి తేనె మేలు మొగడా-మనము 

పొత్తులుం"టేనే బోరు మొగడా 

ఏరుబడ్డ తెల్లారి ఏకమై మనముండి 

ఏకించి పీకించి నెలకొక్క_ పోగొడికి 

మోటదండెడ దొడ్డు మొలతాడు చేయిస్తు dh 

మక్క-జొన్నాచేను మనపాలికే వనైె 

నక్క-బెదురూ బెట్టి నా _పజ్జి చూపించి 

ఇద్దూము పం డేది పుప్టేడు పండిస్తు TT 

రంగు రంగొంకాయలు గొంగెడన్నీ దెంపి 

హంగుగా నే ననుమకొండంగడికి పోయ 

పొంగుబొంగే కొల్లు బుంగడంతా తెస్తు nadir 1 

జాణతనముగల కోడలు,అ_త్తమామలతో బావమరదులతో,తన భర్త వేరుపడినచి 

తాను చేయగల పొదుపరంతనము తమకు గలుగనున్న ఒంటరి సుఖమున 

చెప్పుచున్నది. ఇట్టి బోధలే అన్నదమ్ములు వేరుపడుటకు కారణముల పెక్కు 
సంసారములు చీలిపోవుట తలోకానుభవము. పె నుదాహరింబడినటువం'ఈ 

దీర్చగేయము నొకదాని (శ్రీహరి ఆదిశేషువుగారు తమ (గ్రంథమందు ఉదాహరిం? 
యున్నారు. ఆ గేయమున కోడలి జాణతన మధికముగా (ప్రదర్శిత మైనది. 

ఈ విధముగా పరిశీలించుచు బోయిన -గృహజీవనమునకు సంబంధించి: 

యొక్కొాక్క ఘట్లమును జానపదక వికాస్రవంతి దరులొరసి పారనసన్ని వేశముల 
'పెక్కులు లభించును. సాంఘికజీవనము సమగ్రముగా గోచరించుటకై జానప( 
గేయములందలి సొంఘికవిషయములను నొక (ప్రతేక ప్రకరణ మేర్పరచితిని 

దానిలో నిందు కానరాని యనేక విశేషములు చేర్చబడినవి, కేవలము స్త్రీల పాట, 

కొక (ప్రత్యేకత యుండుటచే నిట నొక చిన్న,ప్రకరణ మేర్చరుప బడినది, 

(000) 

1. ఈ గేయమును మాయూరిలో (చేవునూరు) చేకరించితిని, 1952. 



శామిాక గరు మలం 

(వవేశికలో జానపదగేయోత్ప తిని గుం౦చి చల్చంచినప్పుడు కపిత్య 

ముల్లాసముకి లిగింజ టకేకాక కష్టనిహరణమునకు గూడ నుదయించునని తెలిసికొని 

యుంటిషి. మానపులు (శమించునప్వుడు కష్టము కనబడకుండుటశకై . అలసి 

పోకుండుటకై , గ్వాగుణీకృతోల్భాహముతో పనిచేయుటకై జ(ప్రయత్నముగా 
కూనిరాగములు తీయుట,లయాన్వితములగు నేవో మాటలుచ్చం౭ంచుట జరుగును, 

సామూహికక_రృత్వమున గట్టి రాగములు మాటలు జాసపదగేయములుగా 

పిణకుంచి వ్యా ప్రిగాంచును.ఇల్ల లుకునప్పుడో ,పిండి విసరునపష్పుద్ , ధాన్యము 

దంచునప్పుడ ,క రు కవ్వములాడించునప్పుడ్ ,వరినాటు,కలు ప్పు,కోతలప్పుడో, 

మోట దోలునప్పుడ", ఏత మెత్తునప్పుడో,నాగలి దున్నునప్పుడో, కుప్పగొట్టు 

నప్పుడో,పడవ నడుపునప్పుడో, బరువులు మోయునప్పుడ ".రోడ్డువెంట రోలరును 

లాగునప్పుడో,రాళ్ళు పగులగొటునప్వ్పుడో, ఉమ్ముస వేయునప్పుడో, హాపడి. పాలకీ, 

మేడాలు మోయునప్పుడో._ శమాపనోదమునక్తై పాటలు పాడువారిని మనము 

చూచుచునేయుూ్య్నూము.హృదయ-లేదా- మేధాగత భారమునుతొలగించి ఉల్లాసమును 

కలిగించునటులే శారీరక (శమమును-కాయకష్టమును పోదో9లి యుత్సాహమును 

గలిగించుబకును గేయములు తోడ్చడును.ళా మకు లనగా రాజకీయసిద్దాం తులు 

ఇప్పెడు (ప్రత్యేక శ్రామికులు వారు.శరీరకష్టమొన ' వారందరును (శ్రామికులే, 

(శమవపడువారందరు (శాఓుకులే.పిండి విసరుట మొదలు పిడికిలి బిగించి కొడవలి 

చేబూ౨ సనిచేయువరకు (శ్రమపడుటయే. చుక్కాని పట్టుటనుండి సుత్తె పట్టు 

వరకును శారీరక్మశమమే. కనుక నీ (పకరణమున నన్నిరకముల (శామికులప 

సంబంధించిన గేయముల గూ ఏచారింతము. (శామికగీతములనే పలువురు 

పండితులు “పాటకజన సారస్వత "మని పిలిచిర. కొందరు కర్షక కార్మిక గీతము 

లనిరి.పాటక శబ్ద సామ్యమును గలిగినోపట్ శబ్దము నొ_త్తరాహు లిట్టిగే యములకు 



(కాయకి గలం ములు 
ses 

కొడ్రియున్నారు. గక్ దాల్ జానపదగేయముల గూర్చన (ప్రశంసలో డేవేం(ద 
సతా.గాఎ “నట్” శబ్దమునే దాడియున్నారు. “కరఠినాతికఠినమగు కాయకష్టము 

చేయనప్పుడు స్వరముతో స్వరము మెళఎంచి “పట్” పాడుట [పాచీనము 

నుండి వాడుకగా నున్నవ'1. పొటకజన మనునది కేవలమొక నర్షమును 

‘Labour class సూచించిను.అబులే కర్షకశబ్దము కేవలము భూసంబంఛమగు 

కృషిచేయువారికిని, కాండ్రకశబ్ణ్లము కేవలము కర్మాగారములంచు పనిచేయు 

వారికిని వాడబడుచుండుటచే నవి పాక్షికము లగుచున్నవి.కర్షక కార్మిక పాటక 

జనములవారే కాక 'శమపడువార లనేక ఏధములవారున్నారు.వారికి సంబంధించిన 

గేయము లెన్నియో కలవు. కనుక (శామికశబ్దము దిశాలపరిధి గలదై సమస్త 

శ్రామికులను సూచించుటచే నీశబ్దమునే వాడుట సమంజసమని తలంమను. 

శాంమిక గీతములందు వస్తు వెద్దియైన నుండవచ్చును. ఇంతవరకు 

చర్చింపబిడిన పౌరాణికములవంటి దీర్హములగు గేయములనుగాని లేదా ఏవేని 

చిన్నపాటలను గాని శామికులు పాడుకొందురు-వృ త్తికి సంబంధించిన పాటలు, 

శృంగార గేయములు, స్థానికవృత్యాంతములు, పిషాదగాధలు, భ_క్తి గేయములు 
మున్నగు తీరుతీరుపాటలు (శ్రామికులు _పాడుకొం౦చురు. (శ్రామిక గేయములు 
కూడ మసికచ్చుల లభించునవీ కొలదిగనే యున్నపి. “సెలయేరులో సుమా 
రిరువది గేయములు ముద్రింపబడినవి. ఆం(ధ్ర([ప్రభ వారప(తికలో కొన్ని 

మూత్ర మేఅప్పుడప్పుడు (ప్రకటింపబడినవి, వీనిలోము[ద్రిత వస్తువుకన్న నము(దిత 

వస్తువే యడికముగా నున్నది. (శామికగేయములం దొకొ,.క్క. తీరునకు ఒండు 

రెండు గేయముల దీసికొని పరిశీలింతము. (శామికగేయము లన్నియు 
సాధారణముగా వారివారి కృషికి సంబంధించిన లయకు సరిపోపునట్లుండుట 

గమనింప దగిన ఏషయము. (శ్రామికుల కాలుసేకుల కదలికలో ఊపిరి తుల 

భారోచ్చా్యస నిశ్వాసములో ఈగీతములకు తాళలయలు సమకూర్చును. 

కృష్ణా గోదాపరీ మండలములందు (ప్రయాణ సౌకర్యములకు ఎగుమతి 

దిగుమతులకు జల హార్గము లున్నప. కౌకినాడ, బందరువంటి సము(ద్రపు లేవు 

లున్నవి, ఒకప్పుడు మోటుపల్లి మున్నగు రేవుపట్టణములనుండి ఆం(ధుల 

సముదయానము లత్యంతదూర దేశములవరకు సాగినఏ, ఆంధనౌకలు కృష్ణా 

తరంగ పంక్తిని (ద్రొక్కి (త్రుళ్గింతలాడీనవి. మధ్యకాలమున నాసిరి 'యారి 

1. ధరీగాతీమా. పుట 188. 



తు తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

పోయినను ఇప్యడిప్పుడు మరల నాంధదేశమున నౌకావ్యాపార మధికమగు 
సూచనలు కానవచ్చుచున్న వఏి,సముదయానము లెట్లున్న ను కృష్ణాగోదావరీ నదులు 

వాని కాలువలపె మాత ము,నావలు,రాడా౨బోట్లు, తెప్పలు సాగుచునే యున్నవి, 

(పశాంతజలముల జీల్చుకొనుచు పడవలు నీటిగలగల లుపకుితి చేసికొని 

పాటలు పాడుకొనుచు సయనించుచున్నవి. చేతి కండ బలముతో (తాడు 

లాగుచునో,తెడ్డు వైచుచునో నీటిని జీల్చెడు కళాసులకు తండేలొక సన్ననిపాట 
నందించుచుండును. కళాసు లాపాట కొక ఊతపదమో, అను సల్ల వియో చేర్చి 

ఊపిరి విడుచుచు శ9మదీర్చుకొందురు భారోచ్చ్భా్యాసనిశ్వాసములు పదములై 

బయటికి పోయి కళాసులకు కొంత శి)మను తగ్గించుచుండ తండే లందించు 

(వతిచరణము వార కుత్సాహము గలిగించును.బలము ద్విగుణమై పడవ నడక 

వేగమగును. పడవ పాటలం దధిక ప్రసిద్ధిగాంచిన గేయము కీ.శే. వీరేశలింగం 

పంతులుగారి వాచకముల కెక్కి (గోదావరి పాఠము) పడవలు నడునని 

తెలంగాణమునగూడ (పచారమందినది,గంగాధరంగారీ పాటను తమ'సెలయేటి 
లో చేర్చయున్నారు.! 

తండేలు :- గంగమ్మ తల్లికి చెంగల్వ పూదండ_కాళిందికీ తెల్ల కొల దండ 

కళాసులు :- జోర్శెయ్ బార్శెయ్ 'జోశ్ళెయ్ బార్నెయ 

తండేలు ;. గోదావరి తల్లికి గొజ్జంగి పూదండ_సరసోతికీ సన్న జా జిదండ 

కళాసులు ;. జోర్శెయ్ బార్భయ్ జోక్ళయ్ బార్శెయ్ 

తండేలు :- కృష్ణ వేణమ్మాకి గేదంగిపూదండ -క్తా వేరీకీ చం(దకాంతదండా 

కళాబిలు =. జోర్శెయ్ బార్భెయ్ జోర్శెయ్ బార్మెయ్ 

తండేలు :- పిల్ల జెల్లా అంతా సల్హంగ రచ్చించి-ఇల్లు జేర్చండి ఓ తల్లులార 

కళాసులు ;_ జోర్మెయ్ బార్భెయ్ జోరెయ్ బార్భెయ్ 
తండేలు :- సిక్కాలు నిండించి శింగాలు నిండించి-ఇల్లు జేర్చండి రీ తల్లులారా 

కళాసులు :- జోర్శెయ్ బార్శెయ జోర్శెయ్ బారెయ్ 
తండేలు :- సుళ్ళుదోపుళు మొసళ్ళు దప్పించి మ-మ్మిల్లు జేర్చండి ఓ తల్లులారా 

కళాసులు :- జోర్శెయ్ బారెయ్ జోర్శయ్ బార్భెయ్ 

తండేలు :- గోదావరి తల్లికి కొట్టరా చంకాయ-కోరి దండాలెట్టి కుంకూమ పెట్టి 

కళాసులు :-_ జోర్మెయ్ బార్నెయ్ జోర్శెయ్ బారెయ్ 

' తండేలు పడవ కధికారి.(ప్రయాణికులు వారి సామ్మ గి వస్తువాహనముల రక్షణమున 
కాతడే బాధ్యుడు. అతడే కర్ణధార. కనుకనే యాతడు “గోదారితల్లిని, 

1. సెలయేరు.పుట. 186. 



(శామిక గేయములు ఇడా౭ 

సరసోతిని, కృష్ణ వేణమ్మను, కౌళిందిని, గంగమ్మ తల్లిని (ప్రార్టీంచుచున్నాడు. 

సుళ్ళు దోపుళ్ళు మొసళ్ళు దప్పించి పిల్ల జెల్లను చల్ల గా ఇల్లు చేట్బుమని కెంకాయ 

గొట్టి కుంకుమ పెట్టి గంగమ్మను (పార్దీంచుచు తన కళాసుల కుల్లాసమును 

గల్లించుచున్నాడు. కళాసుల చేతికండలు తెడ్లతో నీటిని చీల్చి చీల్చి, కరడు 

గట్టుచుండ వేడి నిశ్భాషసములు “జోర్శెయ్ బార్శెయ్, జోర్మెయ్ బారెయి అని 

కండరములకు కొంత *నళ్ళుబిగుపు' కలిగించుచున్నవి.[ప్రయాణము సాగుచునే 

యున్నది. ఈ పాట వయసెంతో తెలియదు. గోదావరి యెదపై తెలుగు 

తెరచాప లెన్నడు లేచినవో ఆనాటినుండి గంగమ్మ తల్లి ఈ పాట వినుచునే 

యున్నది. టెంకాయలు కుంకుమ లందుకొనుచునే యున్నది. 

“మళ్లీ వచ్చిందాక మర్షూ మరవనంట 

నేతులో నెయ్యేని నెప్పోలె నెంచి అను పడవపాట శృంగార గేయము. . 

“నేలను నమ్మీ - ఏలేలొంచెట్టూ వున్నది 'హైలాసా' యను పడవ పాట 

భక్తి చేదాంతములకు తెరచాప నెెత్తినది. ఇది యంతయు నాశుకవిత్వమే 

యనిపించును, కేవలము భారము [శమము తగ్గించుటకై ఊపిరి పీల్చుకొనుట కె 

వీలు కలిగించు గేయములందు మాటలు తక్కువగా నుండును. అట్టి వానిలో 

అర్జరహితములగు మాటలు ధ్వన్యనుకరణములే యధికముగా నుండును, 

౧ ఏలెస్సా ఓలెస్సా ఏలెస్సా ఓలెస్సా 

ఏలెసాబో ఓలెస్సా-ఏలెస్సాబో ఓలెస్పా 

ఏలాయేలా యేలా యేలా యేలా యేలా యేలేలా 

ఏలాయేలా యేలా యేలా యేలా యేలాయేలా తండేలా 

ఏలా ఏలా జోర్మెయ్ బార్భెయ 

౨ యోలోయాలయేలోయాల 

యెంత బరువున్నదిర-యేలోయాల 

యె_తరా ఆన్నా-యేలోయాల 

యేమి సరకుర అన్నయేలోయాల 

బరువు సరకుర అన్న ౬. యేలోయాల 

=, మంచి సరకుర అన్న - యేలోయాల 

బాగుగ నున్నది - యేలోయాల 
_ బరువుగా యెత్తరా = యేలోయాల 

మొదటి పాటలో నన్నియు భారము దీర్చు మాటలే. ఏలెస్సా యను మాటతో 
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౪కారా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

తెడ్డు నాక్కాకూనూరు కదలించి కళాసు [శమ బూర్చుకొనును.రెండవ పాటలో 

నిట్టిమాటలతో పొటు బరువులు వానికి సంబందించిన సిశేషములున్నవి.ఇంతియ, 

తెలుగునాటి ఆక్థికవ్యవనస్థకు కదురుకవ్వముల (మోతలు వెన్నెముక 

వంటివి.ముతక గుడ్డల కాం(ధ్ర దేశమున నున్నింత వాడుక యితర దేశములందు 
లేదు. మహాత్ముని (ప్రచారిమున నితరి దేశములందు వీనికింత (ప్రాముఖ్యము 

కలిగిన, మన దేశమునమా[తము మహాత్యు ఏకి గూడ నవటోధము కలిగించు 
నంతటి వ్యా ప్రి ముతకగుడ్లల కుండినది. ఇప్పటికిని పల్లెబట్టులంద ఎలనేయున్నది, 

ఇంటిపనులు ముగిసిన తరువాత (పతి గృహిణియ ఏ రాట్నమునో (ప్ర త్తిగిరకనో 

(తిప్పుబు కూనిరాగములు తీయుచుండును 'గుంపునంషను లేక కొనసాగ బోగు 

వెంట మెరుంగు(జూపు పేరెములువార్మబాయంపు పడుచుల బనిగొంటివే దూది 
యనెడి పాటల దేనె చినుకులీని! సాగిన (పోగుల. రాగమాధుర్యమున సన్న 

సన్ననైై మాం ఛెస్టరు మల్లులను మోటనిపించినఏ. దేశపౌభాగ్యమునకు తో డృడినవి. 

బయట గడించిన కీర్తి మరియు ఇంట స్టాపించుకొన్న సువ్యవస్థచే “కదురు 

కవ్యంబులు గలయాడునింట కరువు కాటకములు కలికాన లేవి అను మాటలు 
సార్ధకములై నవి- ఇంతియ కాదు, స్త్రీకేదేని లోపమున్నను రాట్నమాలో పమును 
గప్పిపుచ్చుటయే కొక ఆమెకు కొంత గౌరవమును ఆపాదించినది.“అందచందము 

లేని ఆడకూతురుకు, అంద మేరుపరచు ఆప _త్తిచెట్టిను మాటకు (ప్రచారము 

కలిగినదందుచేతనే రాట్నము పాటలంచు వస్తువెద్దియెన నుండవచ్చును నిరాకృత 

భ_ర క కన్నీటిజ ల్లొకప్పుడు సాగిపోవు పోగుల టప్పుమని (తెంపిన్క(ప్రియా 

గమనవ్నార్పచే నుబ్బిపోవు (ప్రియురాలి చేతికదలిక స్మక్రమము గామి ముళ్ళుపడిన 
(పోగు లొకప్పుడు రాగబంధములు కూర్చుచుంకును పుట్టింటివారిని దలచుకొని 

యొక పూటోడి రాట్నము (దిప్పిన గృహజీవనమున తలమున్క-లైన మంయొక 

యిల్లాలు చూగాయపచ్చడి పెట్టుకొనవలె ననెడు కోరికను వె--ర్చును. ఒక 

అత్తగారు కోడలి కొప్పువంకను గూర్చి ముచ్చటించిన ఒకకోడ ల _త్తగారి 
యారళ్ళను 1[ప్రక్కవారు వినకుండ రాట్నపు మోతలో గలిపి పాడును, ఒక 
యిల్లాలు సీతమ్మ కష్టాలను దలచుకొనిన మరియొకతె స్వకష్టార్దతమును జూచి 

మగడెందుకని గర్వపడును. శ్రీ నేదునూరి గంగాధరంగారు సేకరించిన ఇట్టి 
గేయమొకటి (శ్రీ దేవేంద సత్యార్థీగా రనువదించినారి.?ి 

1 శుకస పతి 2.422 శి. ధరీ గాతీహె 



శ్రామిక గేయములు ౪౯౬ 

కమొగుడెందుకే నారి మొగుడెందుకే _ అసలు మొగుడెందుకే నారి మొగుడెందుశే 
రాటం- సల్లంగుంట రప్పిస్త గోల్కొండ _ మొగుడెందుకే నారి మొగుడెందుశే” 

ఈ పాట బహుళః గోల్కొండపట్టణ ముచ్చదశయందుండగా పొడబడి 

యుండును ఒక స్తీ తన దురదృష్టము నిటుల నిందించుకొనుచున్నది. 

“కాటుక చుక్క-బొట్టు కిడిగినా పోదు-నొష్టరానిన రాలు తుడిచినా పోదు 

అడ్డచెజుగులు పెట్టి అద్దినా పోదు - పైటచెంగులు పెట్టి పులిమినా పోదు 
a] Ly 

ఇంకొక ప్రీ పుట్టింటివారి రాకకై యెదురుచూచుచున్నది పుట్టింటివారు 

వచ్చునటుల కాకిని పలుకు మనుచున్నది. 

“కాకమ్మ నీకాల కస్టేము గజ్జే- రత్తమ్మ మావార్ని రాగుయ్యె కాకి 

కాకమ్మ కూతలు కల్లలు కావు, కన్నవా రొచ్చేటి వేళలు కావు 

నేరేడు పండంటి అన్న సాయన్న, నేడు వస్తానని నెలకన్న రాడు 
తాను వసానని తమ్ముణ్ణి పంపు, ఏమోయి పెద్దన్న ఎన్నటికి రావు 

ఏకేట పెళ్ళిళ్ళు కుప్ప నూర్పుళ్ళు, ఎడలేదు చెల్లెలా నిను చూడ రాను 

మరియొక స్త్రీ సీతమ్మ కష్టాలను దలంచుకొని సన్నిహితములగు 

దృష్టాంతముల దడవుచున్నది. 

“పత్తిచెట్టు వంక పత్తాకు వంక _ రాజ్యంలో సీతమ్మ రాతఫలం వంకి 

ఈ తీరుగా స్రీలు రాట్నము (తిప్టుచు తమ ఏకాంతమునకు పాటలను 

తోడుచేసికొని భారమును బాపుకొనుచుందురు. 

వియ్యమో జొన్నలో ముందు పోసికొని ఒకరిద్దరు తోడుగూడి విసురు 
రాయి (తిరుగలి) (ద్రిప్పుచు పిండి విసరునప్పుడుకూడ వారి [శమాపనోదనమున 
కుపకరించు పాటలు పాడుకొందురు. తిరుగలిపాట లొకతీరు ఛందమున 

నుండును. కొంత దీర్భము తీసి ఒక్కాక్క, చరణము పొడునప్పటికి విసురు 
రాయి రెండు చుట్లు తిరుగును, విసరునప్పుడు ఒకరు చెప్పుచుండగా తక్కిన 

ఇద్దరో ముగ్గురో పాడుచుందురు. తిరుగలి గరగర చప్పుడే వారికి (శ్రుతి. 
తిరుగలి పాటలందు గూడ రాట్నపు పాటలందువలె వ స్తువై విధ్యము కలదుం 

“ఆబ్ల చోళ్ళు కుప్ప నూర్చుళ్ళు = ఆటుకమీద బోడోడు అయ్యమ్మా మొగడు 
“చోళ్ళు నల్లన్న పిండి తెల్లన్న _ అంబలి పుల్లన్న డొక్క చల్లన్నా? 
“కన్నతల్లిని బోలు చుట్టాలు లేరు-వట్టుచీరను బోలు చీరల్లు లేవు” 

పై పాటలు ఢీ) గంగాధరంగారి సెలయేరులో నున్నవి. మాయూరిలో 



౫౦౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

సేకరించిన యొక గేయమునందు మామిడి" యపచ్చడీగూర్చు యున్నది.తెలుగు 

వారి కావకాయయన్న ప్రీతిగదా!: ఆవకాయ గాటు తెలుగుదేశ మంతటను 
రుచ్యముగా వ్యాపించినది. గుంటూర |హాంతములందు గోంగూరకు పొక్షిక్ర 

(పచారమున్నది. 

కొమ్మలు పంచేరు కోనేరు నినూ్నూ-మేదరా 8 కాన నిషేరు స్సూ్నూ 
డా —— 

మేదరా కతి నా నరిశేరు నినూ్న్నూ-ఉప్పుమురంతోటి ఆంచే fh £ వ ౬ fu 

ఉప్పుమిరింతోటి ఉంచేరు నినూ్నూ-ఆవా మిరంతోటి అద్దెకు నన్నూ 

ఆవామిరంతోటి ఆధేరు నినూ్నూ-సీలంపు కౌగుల్లా నంపేరు నిన్నూ 

సీలంపు కాగుల్తా నింపేరు నిన్నూ-పేరై న రాజులవు పం పేరు అనూష 

ఆ ఊరిపేరేమి రాజు పేరేమే.అ ఊరు గోలుకొండ రాజు ధామిన్ని 

ఈ పాట మౌ చెల్లెలు పాడగా వింటిని, చివం చరణములో పాడిన వారి 

కిష్టమున్న అన్నదమ్ముల పేర్లు చేర్చి పాడుకొందు.. మిరం (మిరెము ) అనగా 
కారము. ఇది తెలంగాణప్పు మాండలికము మీరేం = మిరము = మిరియము. 

మిరపకాయలు రాకముందు కారమునకై మిరియములే వాడుచుండిరి. “పునుగుం 

దావి నవోదనంబు మిరియంపుం బొళ్ళతో చట్టి చుయ్యని నాదారని కూరగుంపు 
నుకుమందై యేర్చునావం జిగుర్జాను పచ్చళ్ళును' అము_క్రమాల్యదలి' నున్నవి. 

కారము నిచ్చు కాయలు మిరియపుకాయలు మిరపకాయలయినప్. మౌమిడీ 

కొమ్మలు వంచి జాగ్రతగా గాయలు కోసి మేదర క త్తితోనరికి, ఉప్పు, మిరం 

(కారము),ఆవపిండి సీలంపు కొగులలో నింపి భ(ద్రముగానుంచి తమ యిష్టులకు 

సంపుకొనుట ఇందులో చెప్పబడినది. 

మాయూర నొక కురుమపడుచు పాడుచుండగా విన్న విసురురాయిపొటి 

యొకటి నిరాకృతభ ర్హృక దుఃఖమును, ఆమె మనోభావములను దెల్బును. 

ఈ తిరుగలిపాట సంవాదరూపమున నున్నది. ధూర్తుడగు కుమారుడు ఉంపుడు 

క త్తై యింట శయనించి (ప్రొద్దున తనయింటికి వచ్చి తల్లి నిబ్రడుగుచున్నాడు. 

“వానా గొట్టాదాయే వరుదెల్లదాయే-అవ్వా మన వాకిట్లా వరుదెక్క-డీ దే? 

అప్పుడా తల్లి తనకోడలి పరిస్థితిని ఇంటిముందు పారిన వరదను ఇటుల 

చెప్పుచున్నది. 

“నువు బోయి పొరుగింట పంటి నాకొడుకానీయాలి శోకంబూ వరదలై పారి 



ఇది యు[త్పేక్షయనుడు మ-౦కేమైన అనుడు. తనను కాదని భర్హ పొనుగింట 

శయినింపగా భార్యకు గలిగెడు దుఃఖమును కన్నులగట్టుచున్నది. భయముతో, 

సిగ్గుతో కోడలు తన భ_ర్హ యింటికి వచ్చినవార్త తెలిసికొని అత్తగారిని 
“ఆతరో ఓదుతా మెరానా అతా[!- సీ కొడుకు నీలకాంతు చేమన 

యడిగెను. అప్పుడాయి త్త 

“కోడలా “ee చిన్నారి కోడలా-నా కొడుకి నీలకాంతూ నిన్నొల్లకాట" యని 

చెప్పెను. భర్త తన్నొల్ల డను సంగతి అత్తగారి నోట విని కమయాధర(త్రియగు 

కోడ లేమనుచున్నదో ఆమె హృదయాంతరమున నెంత క్షోభ మున దో 

గమనింప్తుడు. 

6వల్లకుం కె వలి 'సేది వలవ్నిగ మేమి(?)-రచ్చల్ల పెదబావ మెచ్చిన్న చాలు 

నానాటి యారాండ్లు అక్కిాన్నా చాలు-నా అత్త మామల్లు సరెనన్న చాలు 
నాసాటి మరదుల్లు వదినన్న చాలు.యారాండ్ల పిల్లలూ అవ్యన్న చాలు. 

చివరి చరణమా కోడలి సౌశీల్వమునకు, శాంతిసొౌజ న్యములకుపతాక మెత్తు 
చున్నది. తోడికోడం(డ బిడ్డలు తనను అన్వాయని పిల్చిన చాలునట. తాను 
మాతృత్వమును పైత మాశించుటలేదు. ఆభర్హ తన్ను నిరాకరించినను నంళ 
(ప్రతిష్మకై పరువుమర్యాదల కై ఆయింటనే రాయియై పడియుండునట. విసురు 

రాయి గరగరలో నీమానవళిల దుఃఖరాగము కలిసిపోయినటులున్న ది, ఓహో! 

జానపదుల స్వచ్భ్చమానసములనుండి వచ్చిన గేయములెంత హృదయ 
విదారకములు. ఎంత సహజసనుందరములు! 

(ప్రచారమునకు కీర్తకి ఒకప్పుడు మనదేశమున *రోళ్ళ రోకళ్ళి బాడుట 
పరాకాష్ట, శివభ_క్తులకథ లాతీరుగ పాడుకొనెడువారని పాల్కురికి యనెను. 
“రోకటి పాటలట్లు వేదములు, పనుగొనమా శివభక్తుల యిండ్లు" 2. జంగము 

లింగము మల్లి కార్డును శబరకామి9 యోర్హు పటికపురోల ముల్వెదురు(బ్రా లొగి 

బోయుచు గౌరకొమ్ము రోకట గొని దంచుచు రసోత్కటకముగ బాడగా నన్ని 
చోడుడు వినెను. విన్న" టపెద్దన “తలకొని తగ (బ్రాలు దంపెడివేళి తరువోజలు 
పొడెదరని నిర్వచించెను. నన్నిచోడుని కాలమునుండి రోకటి పాటలు ఈనాటి 
వరకు వినవచ్చుచునే యున్నవి. వడ్డు జొన్నలు మున్నగునవి దంచుట చాల 
పరిశమతో కూడినవని, దంచినకొలది ఉచ్చ్యాసనిశ్వాసము లెక్కువగును. 
చేతులు కూలిపోవుచుండును. ఐనను పని యాపుటకు వీలులేదు. అప్పుడు పాట 

I; మాయి -[ రాచ అత్త కావచ్చును. 2, బసవప్పురాణము, 



౫0౨ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

సహాయమునకు వచ్చును. [హస్వములు విసురురాయిపాటలందు దీర్చ మైనటులే, 

దీర్చములు రోకటిపాటలందు (హన్వము లగును. బలవంతముగా రాయిని 

లాగునటులే అక్షరములను దీర్చ ముగా సొగదీయ వలయును. తొందరగా 

పోటు వేయుటకు దీర్జాకరముల పొట్టిగా నొనర్చుటకూడ అంతే యావశ్యకము, 

“సువ్వి సువ్వి రామ చంద్ర సువ్వి సువ్వి కీ ర్రిసొం[ద'ియనునంతలో మూడేసి 

మాతల కొకపోటు చొప్పున దంచెడు నాలుగు రోకండ్లు రెండేసి మారులు 

ధాన్యము పైబడి చరణాంతము వరకు నెనిమిది చేరెల ధాన్యము సిద్ధమైపోవును. 

భారము లేకయే పని సాగిపోయినట్లుండును. పాట తోడుగా నున్నచో 

“దంపు దంపనియేరు అదియెంత దంపు _ ధాన్యరాసులమీద చెయ్యేసినట్లు 
గి 

వంటవంటనియేరు అదియెంత వంట - వదిసెతో మరదళ్ళు వాదాడినటిట. 
క్ష 

గా 

కాలయేరు' లోనివే రోకటి పాటలు మరి కొన్ని. 

“సువ్వన్న చుక్కల్లు రాజమామిండ్లు = నాచేతి రోకండ్లు నల్లరోకండ్లు 

చేయించు అన్నయ్య చేవరోకండ్లు = వేయించు అన్నయ్య వెండి పొన్నుల్లి 

“సువ్వని నేనొక్క- పోటేసితేను _ చుక్కలు పిక్కటిల్లు సూరన్న కదలు 

అన్సని నేనొక్క- పోయేనితేను _ ఆకసమ్ము కదలు ఆరాజు కదలు 

“తమలపాకుల మీద వడ్రెండటోని  రాచిలుక పోచిలుక వడ్డు దంతాము 

రాచిలుక దంచినవి రాసులడ్డాయి - పోచిలుక దంచినవి పోగులడ్డాయి 

“రోకలి చిన్నాది రోలు చిన్నాది_ నాతోటి పోచేనె చెలియ చిన్నాది” 

రోకలికి రోటికి రెండు దండాలు - మము కన్నతల్లికి వెయ్యి దండాలు 

నేను పరకాల తాలూకా రేగొండ (గ్రామమున సేకరించిన (1962) రోకటి 

పాటలం దొకటి కాటమరాజు కథకు సంబంధించినది కలదు. 

“చువ్వీ చువె్యెన్నలా చువ్వెన్నలాలా _ చు వ్వెన్నలాలా 

చువ్వానీ పాడరమ్మా రామూలాలా రఘురాములాలా 

అట్లట్ల పొయ్యేటి ఆవు లెవ్వరివీ అవు లెవ్వరివీ 

అల్లముల పోలురాజు చిన్నబిడ్డడ నే చిన్నవిడ్డడనే 

"పెద చెరువు కట్టపొంటి 'పెంగెర్లా మోతా పెంగార్లా మోత 

సపెదబావ పల్లికొండ వచ్చు నావాడ వచ్చునావాడ 

గలమ ముందటి మోత ఏమిటీ మోత ఏమిటీ మోత 

గార్వాల ఐతన్న గజ్జిల్లా మోత గజ్జైల్లా మోత 

ఐతన్నా గోరినాడు ఆది నెల్లూరు ఆది నెల్లూరు 

ఆవులు గోరినాయి రాగుల్లా నీడ రాగుల్లా పీడ 



చ అప్ (జు 

ఎభిన్నా గోరినాడు ఎలమంచీపట్నం ఎలమంచీపిట్నం 

వదులా నిడ మదురా విడ 
అగా 

కాళ్ళకూ మెరుగు ఎళ్ళలూ మెరుగు ఓళ్ళాలు 
౧ 3 

'మనకోడల్ని మేనకోడల్నీ 

టు 

కొశ్కిదోలు భిక్షైనీకి కావడఉందవము్యి కావడందము్యు 
తీ 

చిక్కూడూ చెబుకి టి అందది... తిగిలంచదమ 
లు 

అ 
కారు 

చిన్న నా సిరిదేవి వచ్చునా మేడ వచ్చునామేడి 

ఈ పాటలా నున్న పల్లికొండ, ఐతన్న, నెల్లూరు ఎజ్జిన్న, ఎలమంచి, 

కొమురమ్మ,సిందేవి మున్నగు పేర్లన్నియు కాటమరాజుక థకు సంబంధిం చినట్టివే. 
చువ్వి, రాగుల్లా, మద్దుల్లా,పొంటి శబ్దములు సుప్వి, రాగి,మద్ది, వెంబడి శబ్దములకు 

తెలంగాణ జానపదరూపములు. కాకర ఇట్టుకు చీక్కు_డుచెట్టుకు చరణములు 

(పశీ_ప్రములు కాటోలు. శః చరణములు వేరే పాటలంమను కలవు. 

సిద్ది పేట తాలూకా ఆఅంకి రడ్డిపల్లి (గ్రామమున సేకరించిన యొక రోకటి 

పాటలో చెల్లెలు వడ్లు దంచి అలసిపోయి అన్నగారిని వదినను తనకు సహాయ 

మంపుమని కోరును. అన్నగారు నిద్రపోయిన భార్యను లేపనొల్లక చెల్లెలితో 

కొంచెము కటువుగా మాటలాడెను, ఆమె యలిగి తనయింటికి వెడలిపోయెను 

ఆడ బిడ్డ శోకముచే అన్నగారీయింట అకషములు సంభవించిన. భార్యకు 

జ్వరము వచ్చినది. ఎద్దుకాలు వింగినది. చెల్లెలిశోక మే కారణమని ఎరుకత గద్దె 
చెప్పినది. ఇది తెలిసికొన్న యన్న ఆమెకు చీరరవికలు కొని ఆమె యూరికి 

పోయి బతిమాలి తనయింట శుభకార్య మున్న దని తోడౌ_ని వచ్చెను. దీనిలో 

వడ్లెండబోయుట, రోకండ్లు రోలు మున్నగునవి ఎట్లు వర్హింపబడినవో 

గమనింపుడుడు. 

“వజనాలబండ మీద! వద్లెండాబోసి_ఉల్లి పువ్వుల జల్లెడ మల్లెల్ల చాట! 

వడ్డోడకి జేసిన వన్నెలా గజము4ంకమ్మరోడు జేసివ గంటల్లా పొన్ను 

కుమ్మరోడు జేసిన కూటి కం డేన-కుసుమ రోలూ దుడిచి కుందెండ్లూ బెట్టి 

కంకణాల చేత గజ మందూకోని-ఉంగురాల చేత ఊది పోసేసి 

ఒక్క-దానీ పోటు ఒనగూడాదన్ను-వదినేసు లేపరా అన్న రఘురామ 

దంచూతె దంచరాదె ఊకె పోరాదె.నాయాలిని లేవనే సగము నిద్దురల్ల 

పాయెనే చెల్లేలు అత్సవాడల్ల-ఆడువిడ్డ పోయినంత ఐదు ఒద్దుల్ల 

1. వజ్రాల బండ కావచ్చు 2. చేట 8. వృడంగి ఈ. రోకలి 
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బండి గట్టవురన్న బం డిగట్టవుర_బండి వున్నది గాని ఇరుసు ఇరిగింది 

ఆరికీ జర మొచ్చె ఎద్దుకాలిరిగె_ఆన్నుంచి రామన్న అంగ డెల్సిండె 

దో నెడన్ని ముత్యాలు దోతికొంగూనా- ఎరుకౌలి నాంచారి వల్లూ! జూడావె 

అల్లులా? వచ్చినది ఆడబిడ్డ ళోకం-ఆన్నుంచి రామన్న అంగడెల్లిండె 
అంగడి తోవల్ల చీంరై కల్లు_ చీర రైకల్లు చిన్న సొమూూూలు 

రావు చెల్లేల రావు చెల్లేలా- నాయింట లగ్గామిశి రావు చెల్లేల 

తరం అన్నన్నామాట- Bere నాకు ఇప మెరును 

మూడువేలా చీరె నల్లంచూ రై కె-ముందు నీ కరునమ్ము5 రావు చెల్లేల 
నాల్గు వేలా చీరె పాళి రై క-నాయెంట చెల్లెలా రావమ్మా నువ్వు 

పాదివేలది చీరె పట్టంచూ ర్రై'కె-పసుపుకుంకుమదాన రావె చెల్లేల 

ఈ పాటయందలి భావము భాష రెండును అసమాన మైనవి, చెల్లిలి యలుక 

అన్నగారి ఆఅనునయము చక్కగా చి(తింపబడినవి. మాండలికములు బాగుగా 

(పయోగింపబడీనవి. మొదటి నాలుగు చరణములు జానపదుల కల్పనకు మచ్చు, 

చెల్లెలిని ననుళ్రవంవమదానో యనుట చాల మనోహరముగా నున్నది, ఐదున 

రాలా యని యొక యర్థము, పసుపుకుంకుమల (కట్నముల) కధికారిణివి యని 

మంయొక యర్థము. ఆడుబిడ్డలేనిది మంగళకరమగు కార్య మేదియు జరుగనేరదు 
కదా. ఇట్టి యమూల్యమగు పాట లెన్నియో రోకటి పాటలుగా నున్నవి. 

సెలయేరులో *పల్లోళ్ళ కుత్లోడు” శీర్షికతో నొక గేయము కలదు, దీనిని 

శ్రీ చింతా దీక్షితులుగారు కూడ ఒక భితుకుని నోట విని “జయంతి” పత్రికలో 

' పకటించిరని దేవేం్యద్రసత్యార్థిగా రనుచున్నారు!, దేవేంద్ర సత్యార్థిగా రీగేయము 
నాంగ్రమున ననువదించియున్నారు. పల్లె కుట్టవాడు (జాలరి - బ్వెస్ట్ర పీడిత 

వర్గమునకు |ప్రతినిధిగానుండి నియంతృత్వశ కుల బాధలకు దుఃభించుచున్నటుల 

వ్యాఖ్యానము చేయబడినది. అట్టిగేయము తెలంగాణమున నేనొకటిసేకరించితిని, 

ఇది యొక ఏతము పాట, ఏతములు (త్రొక్కుచు పాటలు పాడుట (ప్రాచీన 

కాలమునుండి వచ్చుచున్నది. (పకృతి పరిశీలనము బాగుగా చేసిన-జానపదుల 
జీవితమును చక్కగా చిత్రించిన (శ్రీకృష్ణదేవరాయ లీ పాటలను తడవియున్నాడు. 

శా (ప్రాతర్వేళల నట్టి వెట్ట సొగసె పాటిల్లె కుంభోంభనో 

దూతాంబుధ్వనివాద్యమై మరుదధః పుం జీభవత్పాటల 

(వాతామేడిత సిక భూనురభిళారామంబు కుల్యాబహు 

(పోతస్సంధుల నంధుయం[తనతికృతో ఎద్గీత గేయాఘముల్*? 

1, శకునము 2, వల్లాలో 8. లగ్నము, “పెండ్లి 4. అమ్ము గావచ్చు 5, అరణము, 
6. Modern Review, May 1942. 7. ఆముక మాల$ద 2=ఎ55, 



(శామిక గేయములు ౫౦౫ 

కృషీవలుడగు జానపదుడు మన దేశమునకు కూడు పెట్టువాడు. ర_క్రమును 

నీరుగా పారించి రేయింబవలు కష్టించి పనిచేసి పంటలు పండించి మన కన్నము 

బెట్టును. కాని మనదేశదౌర్భాగ్య మేమిటోకాని “వాడు చెవ్ముటలోడ్స్చి (పపంచ 

మునకు, భోజనము బెట్టు వానికి భు_క్తి లేదు.” 1 (ట్రిటిషువా రేర్బరచిన వ్యవస్థలో 

పట్టణములందుండు (ప్రభువులు, (గ్రామములందుండు అధికారులు, వీదరై తును 

పీల్చి పిపష్పియొనర్చిరి. ఇతరులకు తిండిని పండించుచు తానెండి యుండెడు 

కృషికుని హృదయభార మీ గేయమున గాంచనగును. ఇది (బిటిషురాజ్యము 

సుస్థిరమైన తర్వాత పుట్టిన గేయమై యుండవలయును, 

ఏటి కేతంబెట్టి ఎయిఓ పుట్టు బండించి 

ఎన్నడో మెతుకెరుగరన్న్నా-నేను గంజిలో మెతుకెరుగరన్నా ' Tey 

కాల్డేయి శి కడుకో్కంని కట్టమీద కూనుం కె! 

కాకి దన్నీపాయెరన్నా కాకిపిల్ల దస్నీపాయెరనాస్నీ TET 

ఫోరుకూ చాల్లేక పొయికాడ కూనుంక 

పోరి దన్నీపాయెరన్నా పోరితల్లి దన్నీపాయెరన్నా 11ఏ॥1 

చుక్క-పొద్దున లేచి బౌక్కె. నెత్తుకపోంగ 

బొక్క-బోర్లాబడితిరన్నా = నేను పక్యాలిరగాబడితిరన్నా (|ఏ|| 

నాదేటి (బతుకాయెరన్నా-నేను నాడె చావకపోతిరన్నా TY 

ఈ పాటలో కాకి శబ్దము (గామాధికారిని సూచించును. (గ్రామాధికారి తన్నగా 

చూచి అతని కుమారుడు (కాకిపిల్ల)గూడ నా వీదరై తును తన్నిపోయెను, 
వారి పోరుకు (చాల) తాళలేక ఆ వీదరై తు తన గుడిసెలో (పొయ్యి చెంతకు 
బోవ నాతని భార్య పిల్లలుకూడ ఈసడించుకొనిరి. పేదవానిని ఇంటివారు కూడ 

గణింపరు కదాః ఇటు (గ్రామాధికారులతో తన్నులు దిని, అటు ఆలుబిడ్డల 
యీసడింపులకు గురియైన నాదరి(దకృషీవలుడు దైవోపహతుడు కూడ. 
బొక్కెనెత్తుకొని చుక్క (పొద్దున పోవుచుండగా బౌక్క.బోర్ల పడెను. ఎంత 

హృదయవిదారక మీ గేయము. 

కృషికి సంబంధించిన గేయము లనేకవిధములుగా నుండును. పైన 
నొక ఏతముపాట నుదాహరించితిని. ఇటులే మోట (కపిలె), నాటు, కలుప్పు 
కోత, నూర్చుడు (కళ్ళము) మున్నగు వానికి సంబంధించిన గేయములు కలవు. 

వదులు, కాలువలు, చెరువులు మున్నగు జలసౌకర్యములు లేనిచోట బావులు 

1. గవ్బిలము.(శ్రీ జి. జాషువ 2, వేయి 8. కాళ్ళు నేతులు 4. కూర్చొనియుండగా. 



౫౦౬ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

(తవ్వి భూగర్భమునుండి భగీరథ్య(ప్రయత్నమున జలములు పైకి దెచ్చి జొన్న, 

వరి, చెరుకు. గోధుమవంటి పంటలు పండించురు, బావినుండి 'పెద్ద పెద్ద 

బొక్కె_నలతో ఎద్దులు కట్టి నీరు తోడు పద్ధతిని తెలంగాణమున మోటయనియు 
తెలంగాణము బయట కపిలెయనియు పిలుతురు. రాయలసీమలోను తెలంగాణ 

మందలి పాలమూరు మండలముల్ ను ము క్రకములవంటి కపిలెపాటలు బహుళ 

(పచారమున నున్నవి. కన్నడదేశమందలి బళ్ళారి, తుముకూరు, కోలారు, 

(పాంతములలో కన్నడపాటలతో పాటు తెలుగు కపిలె పాటలును (పచారమం 

దున్నవి. ఇట్టి పాటలక్షై ఆంధ్రప్రదేశ సంగీతనాటక అకాడమీవారు 

(పచురించిన “త్రివేణి” సంకలనమును, బెంగుళూరు జానపదసమితివారు 

(ప్రకటించిన “ఆలిచిప్పలు-ఆణిముత్యాలు” సంకలనమును చూడనగును. ఒక 

మోటపాటలో (ప్రియురాలు తన (ప్రియుని సంబోధించి ఆతని, అతని మోట 
సామ(గి నేతీరుగా వర్ణించుచున్నదో గమనింపుడు 1. 

*చింతకిందిరో మోటవాడరా,చిరుగు యామంచి ఎడ్డజోడోయీ 

a యెద్దుల మెడమీద మదిరకాడో యి_ నీయెద్దుల మెడకున్నా బద్ధెపలుపోయి 

సీ వలుపాటి ఎద్దూర వన్న లాడోయి-నీ దాపాటి ఎద్దోయి ధర్మరాజోయి 

సీ వలుపాటి దారోయి పిల్ల బాటోయి-నీ దాపటి బాటోయి దండుదాటోంం 

నీ మోకు పేరోయి ఆకు తీగోయి-నీ తొండపు తాడోయి కిన్నర తీగోయి 

సీ మోట పేరోయి మొగిలిగుమోయి-నీ బిళ్ళ "పీరోయి ఫీమరథ మోయి 

సీకదురు పేరోయి కొన్నెలాడోయి-నీ బొక్కెన పేరోయి బొడ్డుగిన్నోయి 

నిన్ను జూడరో నీళ్ళ కొసీ రా=నీళ్ళు లేవురా నీవు లేవురా 

ఎక్కడ జూచిన ఎవరూ లేరోయీ-చెప్పరాని దుఃఖమొచ్చెనూ 

కంటిశోకము కడువ నిండేనూ_కడువల నీరోయి మడువ సాగేనూ 

మడువ మలిపే మామ కొడుకూరా-ఓ మామ కొడుకూరా 

ము తెమంతాదోయి ముక్కు_తీగోయి-మడువశేసి నువు మళ్ళగట్టోయి 

వంపుబజ్టైను వరుద లెల్లేను- మిట్టప"ట్టైను మిగులు బారేనూ 

జామతోటను జూములెల్లేనూ-నిమ్మతోటను నిల్చిపారేనూ 
అరటి తోటల అలుగు లెల్లేనూ_మామిడితోట మళ్ళిపారేనూ? 

తమ కిష్టులగు వారిపై ఆధిక (పేమ మున్నప్పుడు వారికి సంబంధించిన 

(ప్రతివస్తువుకూడ నంతియ (ప్రీతిపా(త్రమగును. (ప్రియుని జూడ మోటబావి 
చెంతకు వచ్చిన (పియరాలు మోటకు సంబంధించిన ఉపకరణము లన్నింటిని 

1. దీనిని నల్లగొండ జిల్లా నకిరెకల్లు (గామమున (| 14-4-1852) వేకరించితిని, 



(శామిక గేయములు ౫౦౬ 

వరి ౦చుచున్నది. చింత (క్రిందనున్న మోటబావి యగుటచే మోట లాగెడు ఎడ్ల 

సజ మంచి (చింత) చిగుముతో పోల్చబడినవి. ఆ చిగురు టెద్దుల జోడుల్ 

దాపటిది ధర్కరాజట్క వలుపటిది వన్నెలాడియట. ఎద్దులుకూడ [(ప్రియా[పియు€ 

వలే నామసామ్య ముచే ప్త్ర్ర్రీపురుషులయినవి. ఎద్దులమెడపై నున్న మదిరకా!€ 

వానికి కట్టబడిన బద్దెపలుపులుగూడ నామె దృష్టికి వచ్చినవి. ఆమె దృష్టిల్ 

మోకు ఆకుతీగయైనది. తొండపుతాడు కిన్నెరతీగ యైనది, మోట మొగిలిగుమి 

మైనది. బిళ్ళ (పెద్దగిరక) భీమరథమెనది. కదురు కన్నెలాడియైనది.బొక్కె. 
బొడ్డుగిన్నె యైనది, ఎంత చక్కని యుపమానములు! (ప్రియని జూడవచి, 

నందు కాతడు కానరాలేదు. (ప్రియురాలికి చెప్పరాని దుఃఖము వచ్చినది. కం¢ 

సీరు కడననిండినది, శిష్టసాహిత్యమందువలె జానపద సాహిత్యమున గూ? 

కొన్ని కవిసమయములు సం(పదాయములవం టివి అవిచ్చిన్నముగా నంత 

గాననగుచున్నవి. 'చెక్క_వచ్చి చెంపదగులుిట, “చెప్పరాని దుఃఖమొచుట 

“కంటినీరు కడవనిండుిట, “కొమ్మ తూగి (ఊగి) కొప్పు నిండుటి వంటి; 

కాకతిసీమ,చాళుక్యసీమ, రాయలసీమలందలి పెక్కు. గేయములందు కానవచు 

సం[పదాయములు. కంటినీరు కడవ నిండుట విరహగితములందు పరిపా, 
యైనను కడవనీరు మడవసాగుట ఈ పాటలోనున్న విశేషము. అటుల సాగి, 
మడవకు తన ముక్కుతీగ-ముక్కర_నడ్డముగా వేసి మామకొడుకును నీ 
మలుపుమనుచున్నది. ఆ నీరు మిట్టపల్లములనక పారి జామ, నిమ్మ, అరట్ 

మామిడితోటలు పారినది. మధురభావనముతో పాటు కల్చ్పనాచమక్కారముగూ' 

ఈ పాటయందు కానవచ్చుచున్నది. పాటలోని దృశ్యమంతయు నొక చక్క 

చితము గీయవచ్చును. మోటకు సంబంధించిన పాటలందు 

“మోట దొలిగెరా పిల్లడా. మోట దోలరాి *నాగులోడా పోగులోడా? 

యనుపాట లట్టి మధురభావములతో డను మనోహరదృశ్యముల తోడ; 

తెలంగాణ మాండలికముల తోడను చక్కని నుడికారములతోడను నున్నః 

భూసంబంధమగు కృషికుల పనులు ఏరువాకతో నారంభమగున 

కొంద రాధునికులు దీనిని ఏరురాక యని వ్రాసిరి, ఈ పండుగ జ్యేష్టపౌర్ణిమనా? 

చేతురు. ఏరువాక యనగా దుక్కి యొక్క. (ప్రారంభము. ఏరువాక పున్నమ 
డెద్దుల నలంకరించి పూజించి ఊరిబయటకు దోలుకొని పోదురు.ఈ యాచారన 

పూర్వకాలమునుండి యున్నట్లు జై మినీయన్యాయమాలా(గంథమున హోలా 



౫౦౮ తేలుగు జానపద గేయసాపాత్యము 

కరణమున “సూ, ఉద్వ షభయజ్ఞాదయ ఉదీచై్యైః జ్యేష్టమానస్య పౌర్ణమాస్యాం 
బలీవర్దాన్ అభ్యర్భ్య ధావయంతి సోఒయమ్ ఉద్య ఎ్రషభథయజ్ఞ ః" అని చెప్పబడి 

యున్నట్లు శ్రీ సురవరం (పతాపరెడ్డిగారు (వాసియున్నారు!, భాపసౌకుబూర్యము 

గల యొక ఏరువాక పాట బహుళ (ప్రచారము గాంచినది. (ప్రోషితభ ర్భృక 

యోర్తు ఏరువాక వచ్చుటతోడనే తన బావ వచ్చునని ఉప్పొంగిపోవుచు 

పాడుకొన్న గీతమిది. 

“తొలకరీ ఒకమబ్బు తొంగి చూచింది-మబ్బులో ఒక మెరుపు మెరిసిపోయింది 

"పెరటిలో ఒకజలు కురిసి వెలిసింది-జల్లులో నామనసు జారిపోయింది 

ఏకొమ్మ మీదనో ఎండతాకిన పిట్ట-ఏటి(తోవలు పట్టి ఎగిరిపోయింది 

ఏరువాకనాటి కేడాది దాటింది-ఎదురుచూచిన గుండె చెదిరిపోయింది 

పిట్టపిట్టా ముద్దు పెట్టుకున్నాయి=గోవులన్నీ ఇల్లు చేరుకున్నాయి 

ఏటిగాలికి చిలుక లెగిరి పోయాయి- ఎందుకో నాఆశ లెగిరిపోయాయి 

ఏటి ఒడ్డున నేను పాటబాడేవేళ.నవ్వుతూ మాబావ పువ్వులేరే వేళ 

కొం కోయిల పెన కూత కూనేవేళ_లేత మనసులు విచ్చి పూతపూ వేవేళ 

బావొచ్చి నాతోటి బాసలాడాలె-ముద్దొచ్చి నాతోటి మురిసిపోవాలె 
ఏరువాకమ్మ మాకెదురు రావాలె-తలవంచి మము చూచి దీవించి పోవాలో 

బావరాక కెదురుచూచు మరదలి తీయని కో రకలు,మధుర స్మతులు,లలితములగు 

శబ్దములలో చక్కగా పొదిగినవి, జల్లులో మనసు జారిపోవుట, మనసులు 

విచ్చి పూతబూయుట-ఎదురు చూచిన గుండె చెదరపోవుటవంటి భావములు 

ఆధునిక మధురభావములకు పూర్వరూపములట్లున్నవి. 

వానలు కురువవలయుననియు వరిచేలు పండవలయుననియు తమ 

దారి(డ్ర్యములు తొలగవలయుననియు సమ_స్త జనులకు సంపదలు కలుగవలయు 

ననియు పాడుకొను జానపదుల హృదయ మార్గ గీతముల దలపించును,6-8.1958 

నాడు ఏ.ఐ.ఆర్.మ।ద్రాసువారు (ప్రసారము చేసిన ఈ గేయమును గమనింపుడు 

వానల్లు కురవాలి వాన దేవుడా వరిచేలు పండాలి వాన డేవుడా 

పన్నెండు ధాన్యాలు 99 బండ మీద పండాలి 39 

మాకడువు నిండాలి గ కుంట చెరువు నిండాలి ,, 

వీదసాద బతకాలి వ సేదసాద బతకాలి 93 

కూలినాలి దొరకారి హా 

పారిపోయిన బావ స్టే పరుగెత్తి రావాలి 93 

1. హిందువుల పండుగలు, 



ముక గేయములు 
౫0౦౯ 

ఊరి కెళ్ళిన దావ వాన దేవుడా ఊరికురికి రావాలి వాన దేవుడా 

తలలేని దిడ్డలు క్ తండాట వడారు హ్ 
ag) యె జ్. నాణాల 

పనిదిడ్డ చాలకులు 99 

చెఒవంత మబ్బుపటి >: 
స్! 

న్ తూరుపున మబ్బుపట్టి 99 తుళ్ళితిళ్ళి కురవాలి a 

పడమట నుబ్బుపెట్టి 3) పెటిపటి కురవాలి 90 
టు బ అబ 

ఉత్తరాన మబ్బుపట్టి షక ఉరికురికి కురవాలి వ్ర 

వాగు తల్లీ నిండాలి అ వరిచేలు పండాలి an 

కప్పుతల్లి నీళ్ళాడి 93 కడవలు నిండాలి స్త 
గొ గొ 

డబ్బుకు త వ్వెడు బియ్యం: మనిషి కిద్దరు వెండ్లాలు అ 

ఇట్టిగేయము లౌ _త్తరాహులకును కలవు. ఇటువంటి వానిని వేదబుక్కులందలి 
వారుణస్తో(త్రములతో పోల్చుచు డా.సత్యేంద్రపండికుడు చక్కని విమర్శనము 
చేసియున్నాడు1. తొలకరంచినంతనే 'కొలకరంచిందమ్మ తొలకరించిందిలి 

యనియు “వరద వచ్చె వరదవచ్చెరా'8 యనియు 'మోట నాగలి దున్నుకుంటూ 
పొటలేవో పాడుకుంటూ" 4 ఉప్పొంగిపోయెదరు. 

ఎండకాలమే చాలు పెట్టిన దుక్కి తొలకరి చినుకులకు తడియుటతోడనే 

కర్షకులు దున్నుట కారంభింతుదు. వారి భార్యలు నాగేటి చాలుల వెంబడి నడచుచు 
నిత్తనముల జల్లుచునో “గడ్డవగులగొట్టుచునో నడుచుచుందురు. పురుషు 
లుత్సాహముతో దున్నుచు సాగిపోవుచుండ అలసిపోయిన స్త్రీలు వారిననుగవి;౦ప 

లేక ఏదో సాకుతో 'ముంద'పేరు దున్నువాడ-ముద్దుల మేన త్తకొడుక-దాప కొద్దుకు 
దప్ఫికాయేను-ఓరందకాడ నరసయ్యబావా-సీల దింపి నీలబెట్టవ్బీ” యని వాళి 
నాపజూచెదరు. ఆషాఢమాసమునం దధికముగా కృషీవలులు పాడుకొను నిట్టి 
గేయముల నౌత్తరాహులు (aartfia ) ,అసారే గీతిము లందురుక్. 
వ్యవసాయము చేయుటకు మొగదిక్కులేని యెక స్త్రీ తన భూమి నెవ్వరై న 
అమరకమునకు దున్నగలరేమోయని యడుగు గేయ మొకటి కలదు. 

“రాయంటి నా మొగుడు రంగమెలి తిరిగిరాలేదు 
నాచేను దున్నాలి నాకు రైళు ఈం సఫల కావాలి ||రా1!! 
మాయ చంగలితుంగ మత్తుగా బెరిగింది 

1. ఛజలోక సాహిత్యకా అధ్యయిన్ rei ₹గక్షైలా ఇ FN 
2, ఎ.ఐ. ఆర్, జూలై 1854. 8. 28-8-1958 ఎ. ఐ, ఆర్. 4. 227.1955 
ఎ ఐ. ఆర్, 5. ధర్తీగాతీహై. శ్రీ దేవేంద్ర సత్యార్థి 



కపట తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

తీయలేకను వదులుకున్నాను-నాకు-దిక్కు లేకి ను _మొక్కుచున్నాను 

కాని మేఘములట్టి కమ్ముతూ నెలనెలకు 

మానకుండా వాన కురినేను-లో మాన్యామలో-తొలకరించేను io) 

వీటుచేను నాది వాటముగ దున్నాలి 

రాటుకూపోటుకూ ఆగాలి-ఆరై తు-మోతిజారై యుండాలి po) 

ఏటికోలకు నాగలేలవు పస్నేయించి 

మో'దటిన గిత్తలా కట్టాలీ-ముప్పొొద్దు యినుమారు తోలాలి రా)! 

గడపలున్నాకాడ కరుకోల దగిలించి 

కా ఇత్తి నొక్కి-తే గడ్డంత యేళ్ళతో 1|[రా|| 

భళ్ళుభళ్ళున 'పెకిలి పోవాలి.ఆ-బళలిసియునా్న్నాగడ్డి చావాలి noi 

గుం(డదిబ్బల పెన రెండు చేతులతోటి.గండ నాగలి మేడి కదలకుండా నిలిపి 

కోం(డ్రోసీ నొక్కితే నాగాలీ.వణత-రేగాడిలోన మునగాలి Moy 

మెరక పల్లం జేసీ మెత్తగా దున్నాలి-తరగకుండా నీరు చెరువులాగుండాలి 

ఇరుగు తరుగూలేక పండాలి-మా-యెగ సాయమే బాగుచెయ్యాలి Tea 
యెవరైన చేయగలిగితెల్లి చూసుకొండి_యీవలావల గట్టు లోవలోపల గాడి 

యిరుకు పుంతకు దారి వివరించి చూనితే 

ఎదర మోడున్నాదె మాచేను-ఇష్టమైతే కవులు కిస్తాము (రా 

పై పాటలో దుక్కిచేను దున్నవలసిన తీరంతయు చక్కగా వర్ణింప 
బడినది. 'పైకికనబడు అర్ధమే సరయైనదగుచో ఈపాట వ్యవసాయమునకు 
సంబంధించిన పాటలందు (శేషస్ట్రమైనదిగా భావింపవచ్చును. కాని ఈ గేయమున 
పచ్చి బూతు - శృంగారము = కూడ ధ్వనించుచున్నదని నాభయము. అదికూడ 

నున్నచో నీచశ్చంగార మంత గు ప్పముగా నభివర్షించిన-జానపదకవిని తిరస్కార 

భావముతో నైనను మెచ్చుకొనక తప్పదు, ఇట్టిపాటలు “ఘుమఘుమాపాటల' 
పేరుతో కొన్ని (ప్రచురింపబడినవి, (శ్రామికుల జీవితమున వేషభూషణముల 
యాడంబరము, ఆధిక్యము, ఆహారపానముల సౌఖ్యము తక్కువ, వారికి 

మిగిలినది శరీరసుఖమే, వారి ము క్తాయింపులు మొత్తముమీద విషయసుఖము 

వైపునకే _మొగ్గుచూపుట కిదియే కారణము. (ఫ్రాయిడ్ మహాళయుడు తన 
“లిబిడో”సిద్ధాంతమున దీనిగూర్చి చెప్పెను. “రివిడో' యనగా “The energy 

of those instincts which have to do with all that may be 

comprised under the Love ”. శ్రామికుల పనిపాటలందీ “లిబిడో 

సు1టముగా ధనించును. సంగీతమే కాక శరీర సుఖమునకు సంబంధించిన 



(శామిక గేయములు ౫౧౧ 

యూహలు కూడ [శ్రామికుల కుక్ళ్సాహము నొసంగును. రోడ్డు రోలరు లాగాడు 

పాట *టోయిలర్ల్య "ను కజ్జ్దమంగలపై జరిపెడు వారి “జంబయిలే జోరులంగరి” 

పాటయును, మెరకనెక్కిన పడవను నీటిలోనికి (దోయుచు పాడెడు పడవవారి 

“సన్నజాజి ఐలేస్తా చీరకట్టి ఐలేసా' యనుపాటయును ఇట్టివే, వీనిని (ప్రచురించు 
నప్పుడు |ప్రచురణక_ర్తలు అచ్చటచ్చట కొన్ని బూతుమాటలు తీసివేసి 

(పచుకంచుట యలవాటు. విలాసముగా పాడెడు గారడివాని పాటలం 

దాకర్షించుటకును బరువులు లాగాడు పాటలందు (శ్రమాపనోదనమునకును 

హం (పవేశించును, శ్రామిక గేయములం దెన్నియో బూతుపాటలు కలవు. 

ప్యవసాయమునకు సంబంధించిన (శ్రామికగేయము లింకను కలవు. 

విత్తనములు చల్లునపుడు, వరినాటు పెట్టునప్పుడు (| నాటుపాటలను కొ త్తారాహులు 

₹frarf “రసియాగితము”" లందురు!.) కలుపుదీయునప్పుడు, కోత 

అప్పుడు, [శమాపనోదనమునకు, నూతనోత్సాహము కలుగుటకొరకు పాడుకొను 

పాటలెన్నియో కలవు. మచ్చుకొక పాటచొప్పున దీసికొన్నను (గ్రంథము 

పెరగిపోవునను భయముతో వాని పశంసను మానుచున్నాను. పండిన గింజలు 

దులుపుకొని ధాన్యరాసులు పోసికొనునప్పుడు కళ్ళములో వ్యవసాయమునకు 

సంబంధించిన చివరిఘట్టమున పాడదగిన పొలిపొటలు . పొలిపదములు _ పాడు 

కొందురు. ధాన్యరాసి చుట్టు గీతగీయుదురు. దానిని పొలియందురు. అది గియు 

నప్పుడు తెలంగాణమున *పొలిగో లిగి యందురు. అప్పుడు పాడెడు పాటలను 
పొలిపదము లందరు. పొలికేకయను శబ్దమొకటి కలదు పొలిమేరయను 

పదమందరెంగినదే పొలియన్న “సరిహద్దు కావచ్చును. పొలియనగా లాభమను 

అర్థముగూడ కలదు, 'పొలిగోలిగి శబ్దముపొలి గలుగు” శబ్దమునకు జానపద 

రూవమై యుండును, బర్ కత్-లాభము కలుగవలయునని ధాన్యరాసి చుట్టు 

ఈ పొలి గీయుట ఆచారము. పొలిగీయక ధాన్యరాసిని కొలిచినచో బరకత్- 

లాభముండదని కృషీవలుల నమ్మకము, తద్భవపదముగా పొలికర్ణము దిలియని 
కలదు. పొలికలను _ యుద్ధభూమి, పొలికేక = యుద్ధఘోష (ఇ2 6౫”) 
శబ్దము లున్నవి, సందర్భము ననుసరించి పొలిపదమునకు లాభమని యర్థము 

చెప్పుకొనిన బాగుండును. తమకృషి లాభింపవలెనని కృషీవలులు పాడుకొనుట 
యసమంజసము కాదు. పొలి, పొలిగాడు, పొలికేక, పొలిమేర మొదలై న 
శదబ్దములన్నియు పొలియను [ప్రజననదేవతకు సంబంధించినవి. తెలుగువారికి 

1. ధర్తీ గాతీహై 



శత తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

ఆస్ట్రలాయిడ్ జాతులతో సంబంధమున్నదందురు, ఈ జాతులకు చెందిన 

మెలినీషియనుల (కృష్ణాసియనుల) (ప్రజనన దేవత పోలేరు. వ్యవసాయమున 

సీ దేవతకు (పొధాన్య మెక్కువ. తొలి తెలుగువారి (పజననతం(త్రములు వాని 

విధులు ఈనాడు అర్జ్హరహిత ముగా కన్ఫట్టినను ఆస్ట్రలాయిడ్ జాతులవారి 

ఆచారవ్యవహారములతో పోల్చిచూచిన వాని (ప్రాముఖ్యము తెలియగలదు, 

పొలిపాటలు [శీ గంగాధరంగారు (ప్రకటించియున్నారు?, “రోజులు మారాయి 

యన్న వెండితెరకీ పొలిసదముల దృశ్య మెక్కి-నది. “రావేలు గలవాడ రార 
ఫొలిగాడ' యను పొలిపదము దేశమందంతటను పాడబడు గేయము. ఇది 

పాడినచో ధాన్యరాసులు “దున్నలూ దొక్క౦గ దిన్నెలా పొడవు, ఎద్దులూ 

దొక్క౦గ ఎన్నులా పొడు'గ్రై వరిల్లునని వారి నమ్మకము, ఎండయనక 

వానయనక చెమటోడ్చి (శమాపనోదనమునకు మధ్యమధ్యన పాటలు పాడు 
కొనుచు నూతనోత్సాహమును పొంది పొలిపదముల (లాభము కలిగించు 

పాటలతో కడతేరెడు కృషీవలుల జీవనము ధన్యము. భారత దేశమునకు 

వ్యవసాయము వెన్నెముకవంటిది కనుక ఈ (శ్రామికులగేయముల నింత 

విపులముగా చర్చింపవలసివచ్చినది. 

కార్మికులకు సంబంధించిన గేయములు కొలదిగనే లభించుచున్నవి 

భారతదేశము ముఖ్యముగా వ్యవసాయముపై నాధారపడిన దేశము. ఇచట నితర 

దేశములందువలె “భారీసరి[,శమ' లధికముగా లేవు. ఇప్పుడిప్పుడే భారత దేశమున. 

పారిశ్రామకయుగ మారంభమగుచున్నది. భారత దేశమున తక్కిన పా[రతముల 

కన్న నాం(ధ|ప్రాంతమున వర్మిశ్రమలు, కర్మాగారములు తక్కువగా నున్నవి, 

కనుకనే మనదేశమున వ్యవసాయమునకు సంబంధించినకూలీలతో పోల్చినప్పుడు 

కార్మికజనము చాల తక్కువయని చెప్పుకొనవలయును. అటులే కార్మికుల 

గీతములును తక్కువగనే యున్నవి.తెలుగువారు పెక్కుమంది కార్మికులుగా 

రాష్ట్రము బయటనే యున్నారు. బొంబాయి, సోలాపురము, తాతానగర్ వంటి 

(పదేశములందు తెలుగువా రనేకులున్ననుదేశమునకును, భాషకును, సం స్కృృతికివి 

దూరముగ నుండుటచే నట్టివారి వాజ్యియముకూడ తెలుగుదేశమున వ్యాప్త 
గాంచలేదు. తెలుగువార లనేకులు పనికొరకై రంగూన్ వెడలిరి. (శ్రామికులు 

1. తెలుగునాట (వజనన తంత్రాలు. దేవతలు. (శ్రీ తిరుమల రామచం(ద, ఆం్యధ 
పష్మతిక-.[ పమాది సంవత్నరాది సంచిక 1978.74 పుటలు 184-189. 2. నేలయేరు. 



[(శామిక గేయములు 2౧౩ 

రంగూన్ను రంగమందుదు, రంగూనుకు పోయెడివారి ఓడపాటలు కొన్ని 

యున్నవఏ. 'రంగమెల్లి పోదామె నారాయణమ్మ' వంటి పాట లీకోవకు చేరనవే. 

వీనిగూర్చి శృంగారగేయ_ పకరణమున చర్చించినాను. రాయవరము బద్దు సీతా 
రామయ |వ్రాసినీరంగం పదములు' వెస్టునార్జు కంపెనీవారు 1888లో (ప్రచురించి 

యున్నారు రంగూను రంగస్టలముగాగల పాటలు ఆధునికములని చెప్ప 

వచ్చును. తెలుగుకార్మకులు కూలి నిమిత్తమై దూరిదేశములకు పోయిన 

సన్నివేశము లిందుండును. బర్మా, రంగూన్, అస్సాము పోయినవారు కష్టించి 

ధనము కూర్చుకొని విజయయా(త్రగా ఇండ్లకు తిరిగివత్తురు. (ప్రోషితభ ర్వ కా 
శృంగారమునకీ గేయములు మంచి యాధారములు. ఇట్లు దూరదేశములు తిరిగి 

వచ్చిన కూలివారు విశాల(ప్రపంచమును చూచినవారు. సాంఘికని[శేణి కడ 
మెట్లపై నిలుచుండుటకు పీరంగీకరింపక తిరుగుబాటు చేసిరి, ఉన్నతవర్గముల 

వారి యాధిక్యమును (ప్రశ్నింప మొదలిడి సాంఘికపిప్టవమునుగూడ తెచ్చిరి, 

రంగూను, మోలుమేను పట్టణ[పాంతములలో కష్టించిన పీరలు మోల్మేను 

పెళ్టైలను పెద్దపెద్ద కేకు పెళ్లులు మనదేశమునకు గొనివచ్చిరి. అధికముగా 
నిటుల పోయిన కూలిజనము కోస్తా[పాంతమువారు. 

కర్మాగారములందుగాని, మిల్లులందుగాని బరువులు మోయునప్పుడు, 

బస్తాలు మోయునస్పుడు, పురుషులు పాడెడు దీర్చ గేయ మొకటి కలదు. ఇది 

బావమరదలి సంవాదరూపమున నున్నది. దీనినే తెలుగుదేశమంతటను అనేక 

పాఠభేదములతో పాడుకొనుచుందురు. భుజములపై నున్న బరువుచే మూపు 
వంగి దొబ్బలు బిగిసి, ఊపిరీ బలమున ముఖము కందగడ్డయెన (శ్రామికుడు 

తానే బావయై తానే మరదలై పాటబాడుకొనుచు వీపుపై నున్న బరువును కొంత 
తేలిక యొనర్చుకొనును, ఆబరువే యాతని పాలిటికి మరదలేమో కనుకనే 
యాతడంతటి యుల్లాసముతో నవలీలగా బరువులు మోయగలడు, ఈ పాట 
దీర్ధ మైనదగుటచే నక్క డక్కడి చరణములు కొన్ని మాత్రమే యుదాహరించు 
చున్నాను. 

ఏవూరు ఏ'దేశం పిల్లా నీది-కొవ్వూరు కొ త్తవట్నమయ్యా మాది 
వని నీవు నెయ్యగలవా పిల్లా నీవు - వనియం"టె బద్ధకమయ్యా నాకు 
కూడొండి సెట్టగలవా పిల్లా నీవు _వండుమం"టె కొంప మునుగునయ్యా నాకు 
ధాన్యమైన చెరగగలవా విల్లా నీవు - ధాన్యమం టె దగ్గొ స్త్రదయ్యా నాకు 
33 
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సంత కెల్లి రాగలవ పిల్లా నీవు - సంతంటె సంతోషమయ్యా నా త్ర 

క కెమీద రామచిలుక ne చూప్పుచున్న వేంపే పిల్లా సీకు 

వసావకే పిల్ల వసావపే - కొ తకోరంగిదాక వసావయే 

కొ త్రకోరంగిదాక వప్తాగానీ మన - దారిభత్యం దప్చిభత్యం తెనావటోయ్ 

బేటీరాకుండ నే కౌసుకుంటానానీ = నీవు - పొరిగిళ్ల కెడి తేని _ 

పోకిళ్లపో తేని పడ దీసి సీనోట గడ్డి పెడతానే 

ఇంతవరకు సరసముగా సాగిన సంవాదము విరిసమునకు దిగినది. బావగా 

బడీతెకు మరదలి నోటిబూతులు సమాధానములై నవి. 'కోరురో చార్జీ. పె'ట్టెద 

నని బావగారు బెదరించిన మరదలు “తప్పుసాక్షు మిప్పించి తప్పుకొ'నుటటను 

“ఇట్టమైనవాడితో పెగిరి'పోవుటకును సిద్దమెనది. 

“ఇట్టమైనవాడితో 'జగిరిపో తేనింనిన్ను తన్నుకుంటు పొడుసుకుంటు తీసుకొ సాను 
తన్నుకుంటు పొడుసుకుంటు తీసుకొ నే ను_నిన్ని ంల్లొ సెట్టి కొంపగాల్చి యెగిరిపోతాను 

సరసమైన ఆడదానవె గుంటా నీవు_చాలుచాలు-పోపో బావా సీవుి 

ఇట్టి విపరీతశ్ళుంగారసంవాదము బరువులమోత సందర్భమున నుల్లాసమును 

గలిగించి (శ్రమము తగ్గించును. డెబ్బదిరెండు చరణములు గల ఈపాటను 

పదహారు చరణములలో కుదించి (శ్రీమతి చామర్తి రఘునాథమ్మగా రాం|(ధ్ర| పభ 
వారపతికయందు (పకటంచియున్నారు. ఈ పాటయందలి మొదటి చరణములు 

తెలంగాణమున (ప్రచారమందున్న 

“కజ్టులు దెస్తావుర శివ్వా _ నా _ కడుపు నొస్రాదవ్యా 
పిడుకలు దెపావుర శివ్వా _ నా _ పిక్కలు నొప్తాయవ్వా 

మంచం దెన్తావుర శివ్వా _ నా - మడిమెలు Es 

చిప్పదెచ్చుకోర శివా = నే పకకన సిద్దమవ్వా” 

యను గేయమును బోలినవి. [శీ గంగాధరంగారి సెలయేరులో నున్న బరువు 
మోత పాట యొకటి. 

జందియిలో జోరు లంగరు - అవుర అవురి మన్నోళ్ళబ్బ 

నీకు జారు లేదు బారు లేదు - నీకు రోసంలేదా మీసం లేదా 

ss మల్లె మొగ్గా ఉడుకు షు వన. 

పై పాట నడచిన పద్దతి అకక ము ౪ ను మాయుకక (శామికుడు 

తెచ్చుకొను కృతక పొరుషమును, (కృతక మేలయన పిల్లి తృణీకరింపగా 



(శామిక గేయములు ౫౧౫ 

దెచ్చికొన్న-రెచ్చకొట్టబడిన పారుషమగుట ఉల్లాసమును చాటుచున్నది. ఇటివే 

సిసలైన జానపద గేయములు, ఏ చరణమున కాచరణ మొక పరిపూర్ణభావము. 

ఒకదానితో నొకటి కూర్చినచో “అధ్యాన్నపుటంగడిలో” దించును. “పొయి[ట్రీ 

కాదు తొయి[ట్రీి యగును, 

ఆధునికకర్షక కార్మకగేయములు కొన్నింటిని ఆచార్య రంగాగారు 
ఆంగ్రమున ననువదించి (పకటించినారు!,ఆ పొటల పై (శీ దేవేం(ద్ర సత్యార్థిగారు 

విపులమగు వ్యాఖ్యానము నొనర్చిర2, 

నేను సేకంంచిన కార్మికగేయములు శృంగార గేయములు. 

“బొంబాయి సికె ముడి - బొబ్బీలి బొట్టు పెడితే 

పీనిమాలి ల్లంత_నిన్నె సూతురు సీలాయను దీర్చ గేయము ఆధునిక మై 

యుండును. దీనిలో సినిమా పశంస యుండుటచే ఆధునిక మంటిని. బొంబాయి 
మిల్లులో పనిచేయు తెలుగు (శామికు డొకడు సెలవుపై స్వ(గామమునకు వచ్చి 

తన [పియురాలిత్ నిట్లనుచున్నాడు. 

అతా పోతానుంటా _ పెయినిండా నగలు దెతా 

నాపేరుమీద బత్క-వే = ఓ బొల్లార 'పెల్లా న్ 

ఇది కరీంనగరం మండలమున సేకరించినది. “అత్తా పోతా” అనున దచ్చటి 

యేన. వస్తాననుటకు అనా అత్తా యని జానపదులందురుు “విను “అి గా 

నుచ్చరంచుట కరీంనగరం (ప్రత్యేకత.వడ్డు = అడ్డు, వంగి = అంగి, వాకిలి = 
ఆకిలి, వాడు = ఆడు (ప్రయోగము లామండలమున నున్నవి. “పెయితెలంగాణ 

మాండలికము. మెయి శబ్దమే పెయి. (పియడు తనకై దుఃఖపడగూడదని 
“కలకాల యనబోకు - కన్నీరు దియ్యబోకు 

మన అంతుశినుంటె తప్పదే - ఓ బౌల్లారపెల్తా.” 

తన (ప్రియురాలి వేషము నీ జానపదుడెంత చక్కగా వర్చించెనో గమనింపుడు 
“ఆచ్చాము తెల్ల చీర - అంచూన జిల్లేడుగొమ్మ 

సీ కొంగున రామచిలుకలే _ ఓ బౌల్లారసెల్లా.” ' 

తనకున్న సెలవులు గడచిపోయినవని (పియురాలికి వీడో లిచ్చు నప్పుడు, 
“బొంబాయిల బొంగులొరె - యిందూర్ల గంట లేగె 
మన రజా యె త్రిపోతదే - ఓ బొల్లార పెల్లా* 

1. Contemporary India, 1936. 
2. The Rural India. August 1942. $. వంతు, 
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బొంగు= ChimMny= సై రను.పని వేళను సూచించుటకు కాబోలుబొంగు లొ 

యనుచున్నాడు. *ఒజలు “ఒర్లుగా పరిణషించినది. రజా యనగా సెలవ, 

రజా యెత్తి పోవుట సెలవు గడచిపోవుట. ఈ పాటలు బొంబాయిలో సనిజేయ 

తెలుగు కార్మికులకు సంబంధించినవి]. 

“దోలుబొందర 'పేనని లావు పెద్దదీ.బొం బాయోండ్ల గోసులు లావు సోకలూ 

మనవాడ కేసను అదియొక్క-టీ-వర్గ నాడోల్ల జూపి త్తె మరిగి త్తదియ్వన్సు 

గేయము కూడ 'పై గామమున సేకరించినదే.ఇది రైల్వేలో పనిచేయు (శ్రామికుల 
గేయము,బోలుబోందర = పోరుబందరు,మనవాడ = మన్మాడ్, కేసన = స్టేషన్ 

శబ్దములు జానసదరూపములు. బొంబాయివారల గోచులు చాలా అందముగా 

(సోకుగా = షోకుగా) నుండునట. 

“కొడుకా చందురయ్య = కొబ్బేర బెల్లం బెడుత 

వర్తముగట్టినవాని పేరేమొ చెప్పు కొడుకా యనునది బొగ్గుగనులందు 

పనిచేయు (శ్రామికుల గీతము. ఏలయన దీనిలో, 

“ఇకాడ బొగుగుట్లా - అకాడ బొగుగుట్లా 
౧ బి ౧ అ 

గుట్టనడుమ బం డ్ల బాట- గుర) మెక్కి రావోయి కొడుకా ఓగిల్లగీతల రాజూ 

యని యున్నది. బొగ్గుగుట్ట యనునది “సింగరేణి కాలరీస్ కి మారుపేదు. 
బొగ్గుగుట్టలో పనిచేయు (శ్రామికుడు (గ్రామమందున్న తన కుమారుని కూలిపని 

చేయుటకై తానున్నచోటికి రమ్మనుచున్నాడు. ఇట్టి కార్మికగీతము అన్నియు 

నాధునికములై యుండును. 

భారీపరిశ్రమలు స్థాపింపబడి కొలదికాలమేయైనను మనదేశమున కుటీర 

పరి[శ్రమలు వివిధవృ_త్తులు మాత్ర మనాదిగా సాగివచ్చుచున్నవి. కుమ్మరి, 

కమ్మరి, వ(డ్రంగి, మేదరి, చర్మకార, సాలె, కంసాలి, ఈడిగ (గౌడ) జాతుల 

వారు వ వరం నల ననుసరంచి తమతమ వృత్తులు తమతమ పరి(శ్రమలు 

చేయుచునే యున్నారు. “స్వధర్మ నిధనం (శ్రేయః పరధర్మో భయావహళి 

అను వాక్యములు పల్లెపట్టుల ౦ దిప్పటికిని అనాహతముగా నున్నవి, ఇట్టివృ త్తులి 

జాతులుగలవారి పేరుతోనున్న పాటలు కొన్నింటిని పరిశీలింతము. 

1, ఇవి హనుమాజిపేట సిరిసిల్లా తాలూకాలో లింగయ్యపోచయ్య 

యను హరిజనులు పాడీ వినిపించినవి (1958). 2. ఆవునూరు (గ్రామమున (1854) 

చేకరించినదీ గేయము. 



_శామిక గేయములు ఉదక 

ఒక సాలె భార్య జారిణియై యుండెను. భర్తకుడాని సంగతి యేమియు 

దెలియదు. కాని ఒక స్నేహితు డాతనికీ వార్త నెరిగించెను, ఆ భార్యయు భర్త 

నెటులో (గామాంతరములకు పంపించి తన దుష్కార్య ము న 

ఒకనాడా జారిణి తనకి గొప్ప శిరోవేదనము కలిగినదనియు దానికి మందు 

చేయించుమఎయు భర్త రను గోరెను. అత డాయూరి వె వైద్యుని మందు చేయు 

మనగా నా వెద్యు స్రడు(ఈ వై నె ద్యునితోడనే సాలెవాని భార్య కు సంబంధముండెను) 

“గాలిధూళి పండ్లు" తెచ్చిన నొషధము సిద్ధ మొన రు ననెను. “గాలిధూళిపండ్ల' ను 

నవి యసాధ్యవస్తువులు. ఏదో సాకుతో దూరదేశమంపు టయే వైద్యుడు మరియు 
నా రంకులాడి ఎత్తిన ఎత్తుగడ. భర్త సరేయని బయలుదేరి వారి రహస. 

వర్తనము కనిపెట్టుటకై ఆ రా(త్రియే చాటుగా తిరిగివచ్చి రహస్యముగా నింటిలో 
(ప్రవేశించి భువ నేశ్యరములో (గృహదేవత నుంచెడు దారుమందిరము) 

దాగియుండెను, ఆ జారిణి ఆసుపోయుచు పాటలు పాడుచు తన మిండనికి 

(పక్కింటికి ) వినదిడునట్టు 

“గాలిధూళిపండ్లకు పోయిన మావారు 

పోకడలేకాని రాకబ్ళు లేవూ యని పాడదొడగెను, దాని భర్తప్నేహితుడు 

(ప్రక్కనే పొంచియుండి దాని చర్యలను భువనేశ్వరములో దాగియున్న భర్త 

కెరిగించుట కె, 

“భువనేశ రంలోని బోడలింగయ్యా 

ఆలించి వినవయ్యా నీయాలి పాటి యని సంబోధించెను. ఇట్టి వింత 

కథలతో గూడిన పాటలు జనపదములం దనేకము లభించును. సాలీలకు మద్య 

మాంసములం దధిక (ప్రీతి. (ప్రతిదినము (త్రాగనిదే వారుండరు. బక్క. గొత్టెల బేర 
మనునది సాలీలకు లోకో క్రిగా పరిణమించినది. వానకాలమున వర్గాధిక్యమచే 

గాని ఏదేని రోగముచే గాని గొలై లనేకము చచ్చిపోవును.అప్పుడవి చాల తక్టువ 

ధరల కమ్ముడుబోవును. రూపాయి అర్ధరూపాయి కొక చచ్చినగొజ్జె నమ్ముదుర్యు 

అట్టివానిని సాలీలే యధికముగా గొందురు. సాలీల మద్యమాంస (ప్రీతి ఒక 

గేయములో స్పష్టముగా కాననగును. 

“నూల పున్నమినాడు గోకులాష్టమి నాడు న మూడిండ్ల సాలీలు కూడీరయా 

ముడ్డీకి మూడ్సుకాండ్లు! చెక్కీరయా - పొద్దు కాలబార2ి చూచీరయా 

1, మూడు పావలాలు 2. కలియబార 



4౧లా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

ఏడుతాళ్శ్ళబాట పట్టీరయా _ జుట్టూకు ముంతేడు పేనీరయా! 

జుట్లు జుట్లు చేత వట్టీరయో - తిట్లు కొట్లకు వీరు దీగిరయా 

చావట్ల మొగ్గాలు2 "పెట్టీరయా _ సర్కాంరి పన్నులూ కట్టిరయీ 

సాలీల “పెండ్లాలు సక్కానివారని - నీడాలు జూచుక నిక్కీరయా 

వారు సొక్కి.రయా వారు సోలిరయా 

బక్క గొరెల బేరం చేసీరయా _ ముబ్యాడశి కోయాట4 తెచ్చీరయా 
వీసానికో పోగు5 ఎత్తీరయా - కాళ్ళు తలకాయ మిగిల్చీరయాి 

సాలెవారు కల్లు తాగి తన్నులాడుకొని చావడికి ((గ్రామాధికారి యుండుచోటుకు) 
పోయి మొగ్గలు (దండములు ) పెట్టి, పన్ను (జురుచూనా) చెల్లి ంచుకొ నుట, బక్క. 

గొజ్జెల బేరిము చేసి మాంనము తినుట,మున్నగు విషయములన్నియు హోస్యముగా 

చెప్పబడినవి. ఇట్టి పొటలం దన్నింట కొంత హాస్యముండును. మొదటి పాటలో 

గూడ హాస్యమున్నది, ఒక వడ్రంగి, 

“జ్రన్నెవాయపునాటి చిన్నదీ. నన్ను - కన్నుగీటి రమ్మన్నదీ? యని పాడుచు 

తాళమునకు సరిపోవునటుల బాడిసెతో కును చెక్కు.చుండెనట.వలపుతలపుల 

(పమత్ర్తతలో నొక చెక్క పేడు వచ్చి కంటిలో (గుచ్చుకొని కన్ను పోయెనట, 

“ఏసములో మాసము తీనెదిరను దోషము అగసాలె (జొసల) జాతి 

కంటుకొన్నది. ఏసమె త్తు బంగార మిచ్చినచో దానినుండి మాసమెత్తు = ఎనిమిది 
గురిజగింజలయెత్తు బంగారమును దొంగిలింతురట, కొలిమిచెంత కూర్చుండి 

జాగ్రతగా పనిచేయించుకొన్నను కన్నులుగట్టి వారు బంగార మపహరింతురట. 

కనుకనే వారికి పళ్యతోహరులని పేరట, మనయింటికి పిలిపించుకొని పని 

చేయించి సాగనంపినచో పట్టుకొని పోవుటకు వీలుకాదని పని చేయుచునే 

బంగారపు పిసరులను [మింగెద రందురు. ఆతరువాత గురుశంకకు పోయి 

కడిగి బంగారము దెచ్చుకొందురని కథలు చెప్పెదరు. వీరికన్నను కోమటులు 
జా(గ్రత గలవారు. అగసాలెవారి యెత్తులు కోమటికడ పనికిరాపు. మింగి 

బంగారమును మాయము చేసినచో వారెత్తుకు పైయెత్తు నెత్తి మరల సంగ 
హింపగల సమర్థులనుట మనమొక జానపద గేయములో వెగైన హాస్యముతో 

చూడగలము. ఈ పాటలోనున్న సంశేతభాష గమనింపదగినది. 

1. శాగిరి 2, దండములు శీ. మూడు బేడలు క. గొట్టె 

ర్ం మాంసప్పకుప్పు 



(శామిక గేయములు ౫౧౯ 

కలిమెర కట్టమీద కోలు కులజూ1 లండారు కోలు 

కరవడి£ కెంపూలూ8ి ,, కులజులు పెడిమీరీ4 క 

కులజుల సోలంతాన ఘు పులుగులు8 సెడిమీరీ a 

చర్మకారులు (మాదిగలు) లెల్లైెపాటలు పాడెదరు. అవి పచ్చిబూతు 

పాటలు డప్పులు (చర్మ వాద్యములు | గొట్టుచు అడుగులు వేయుచు వారీ పాటలు 
పాడుకొందురు. వారొకరిని నిందింపదలచినగాని యొకరిపై కసిదీర్చుకొని 
వీభత్సము చేయనెంచినగాని అటి య(గవర్హములవారి యిండ్రముందు చేరి వారిపై 

నిట్టి లెళ్లిపాటలు పాడెదరు. భూస్వాములు లేదా జగడములాడుకొను ఇరు 
పక్షములవా రొకరిపై నొకరు మాదిగలచే లెల్లై పదములు పాడించెదరు. దీనినే 

“లెల్టపాడుటి లేదా *లెల్లె గట్టుటి యందురు.జుగుష్సాకరమగు నట్టిపాట కర్థము 
వివకంపకయే కొన్ని చరణములు మాత ముదాహరించెదను, మాయూర నిరు 
పక్షముల వారికి జగడములై ఇట్టి వింత సంఘటనము జరిగినప్పుడీ పాటవింటిని. 

లల్లెలమ్మా రు అతమామిడీ పూత = బూసి కాత గా నెనయ్యూ ||తౌ1]} 

అమ్మ లెగురింగాను అట్ల ఉరుకొస్తాది-కొముు పాయదీసి కోలెయ్యురా మెస ||తా|। 
య a Pe 

భేతాళునోలీగే చేతులాడిస్తాది _ రోత కరిగిలితుంట నాటరా బొత్తోడ TET 

చేటలు, గుల్లలు, మొంపెలు, జల్లెడలల్లి అమ్ముకొని బితికెడు మేదర 

వారు పాడుకొ ను'మేదరివడుచుిగేయములో వృత్తికి సంబంధించిన విషయము 
లెట్టు వర్షింపబడినవో గమనింపుడు. 

చిన్నచిన్నా మల్లు, చిన్నారి మల్లు - దాని కిందున్నాది, జడల మాదారి? 

మాదారీ నీబిడ్డ, మేలు సుందారి -సుందారి నీవెంతొ, సూడ సొంపున్నవు 

గుమ్మడాకు నీరిందో, గుల్ల లల్లిందో _ తాటాకు సీరిందో, తడుక లల్లిందో 

"పీటాకు సీరిందో, "పెశ్తై లల్లిందో - మొగిలాకు నీరిందో, మొంబె లల్లిందో 

చిక్కుడాకు సీరిందో, సిబ్బు' లల్లిందో నా చామట్లంర5 గుల్లలు గుజి$ గుచ్చుకోని 

పాయెనే ఆబండీ, రాజులా వాతల్ల - రచ్చమీద గూసనున్న, రాజు జూనిండు 

రార సుంకరోడ, పోర యెలవాడ 10 

మాదారీ బిడ్జెంతో, మాసక్కానుండె 11 _ మాదారీ బిడ్డను, మరువాక తేరా 

రావె మాదరి బిడ్డ, రాజు బిలిచిండు-ఆన్నుంచి మాదారి, రాజు బేటీకి 

1, ఆగపాలె 2. పాచి శి కల్లు 4, (తాగిరి ర్క అశుద్దము 6, కోమట్లు 

7. మేదరి 8. చేతికొలది $8. గుది 10. తలారి 11. మహా చక్కొన. 



నాగ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

రాజూకు దండము, రచ్చకు దండాము-రా వె మాదారిబిడ్డ , చాట్లు | గుల్లాలు? 

గుల్లల్లా విలువాలు, చెప్పవే చేడె- గుల్ల గుల్లప నాకు, గుండు పోగుల్లు 

చాటల్లా విలువాలు, చెప్పవే చేడె _ చాట చాటకు రెండు, శాత నీరాలు 

మొం జెల్ల విలువాలు, చెప్పవే చేడె- మొంటి మొంపెకు రెండు, మొగ్గలంగీలు 

ఏకులా ఈక ఏక రాజ్యంబు - దిండు కాబైకు రెండు దండ కరము 

చందనా కాప సగము రాజ్యంబు-ఇన్ని అడిగెన చేడె, ఇల్లు ఎక్కడనె 

న పేటి సందాగిన, నడివొడ్డు రాజ = ఇల్లెంద పొదకింద, ఇల్లుసుమ రాజ 

ఏనూగు మీదెక్కి, ఏ ఏపోతును4 బట్టి-తాడిచెట్టు మీదికెల్లి, తోవసుమ రాట 

రాంగ రాంగ నాయిలు, రాతి దరువాజ - పోంగ పోంగ నాయిల్లు పోత దరువాజ 

పె పాటలో మొదటి మైదు చరణములందు వృ త్తివర్షనమును,తరువాత 

తొమ్మిది చరణములందు మేదర పడుచునకును రాజుగారికిని జరిగిన (వలపు) 

బేర సారెములును,చివర నాలుగు చరణములందు మేదరిపడుచు ఇల్లునుగూర్చన 

సంకేతములును గలవు. ఈ పాటలో తెలంగాణపు మాండలికములు, ఏసలు 

కాననగును, 

ఈ విధముగా నొక్కొాక్కవృత్తిని దీసికొన్నను వందల గేయముల 
గూర్చి చెప్పవలసియుండును. 

“కిరుక కిరుక నేను పుటుకు నారుణ్ణి _ శావడికి లేకపోతే సరునుకున్నానుి అన్లు 

భ(టాజులిండ్ల (ప్రచారము గాంచిన గేయములో సాంకేతికభాష కాననగును. 

భట్లు తమలో తాము మాటలాడ దలంచుకొన్నప్పుడు ఇతరులకు తెలియ 

కుండుట కె కిరుకభాషలో మౌటలాడుకొందురు. కిరుకడనగా భట్టుమూర్తి, 

పై గేయఖండ మొక యగసాలెకును భట్టురాజునకును జరిగిన రహస్య 
సంవాదము. పుటుకునారు డనగా యగసాలె, పుటుకు మని సుత్తె చప్పుడు 

చేయునట్టి నరుడు (నారుడు). ఒకరంట వివాహము జరుగుచుండగా నొక 

యగసాలె తానే భట్టుమూర్తి వేషము ధరించిపోయి యాచించి ధనము పొందె 
నట. ఇంతలో భట్టు వచ్చెను. అప్పుడు భట్ల భాష నెరిగిన యగసాలె భట్టుతో 
రహస్యమగు భాషలో మాటలాడి బతిమాలుకొన్న విషయమిది. శావడియనగా 

సాపాటు. తిండికి లేకుంటచే అగసాలెనయిన నేను ఈ వేషము వేసితినని చెప్పు 

చున్నాడు. ఇట్టి గేయములు (ప్రతి కులమువారికి సంబంధించినవి ఒండురెండు 
లభించును. 

1. చేటలు 2. గంపలు 9. చేత, చేనేత (మంచి) చీరలు 4. ఎనుబోతు కావచ్చు. 



శ్రామిక గేయములు ౫౨౧ 

గౌడజాతివారు పాడుకొను గేయములను గౌడుగీతము లందు. నన్ని 

చోడుడు గొడగీతముల బేర్కొనెనని ఇసవరకే తెలిపయుంటిని. ననెచోదడు 

ర్కాన్నవి గొడజాతికన్య లొకరివెనుక నొకరు పరుగుపెట్తుచు పొడు 

కొన్నట్టిపి. గౌడులకు కాటమ హేశ్వరు డారాధ్యదై వతము కాటమయ్యకు బెట్టని? 

పూజింపనిదే జారేపనియు చేయరు. (కొత్తగా కల్లుగీయునప్పుడు, తాటిముంజలు 

తీయునపుడు, ఇంటిలో జరగెడు (ప్రతి శుభకార్యిమునకుకు గౌడులు కాటమయ్య 

(కాటమరాజు)ను పూజింకురు.గొల్లలకు కాటమరాజెటులో గౌడులకు కాటమయ్య 

అటుల. ఇరువురు కాటమయ్య లొకరేయని సంశయించుటకు వీలున్న (వాత 

లున్నవి. కాని యవి యన్నియు సందిగ్రముగా నున్నవి, (శ్ర జారని సుబ్బా 

రావుగారు (ప్రాచ్య లిభితపు_స్తకభాండాగారమున కాటమహేశ్వర చర్నితిమను 
(గంథ మున్నటుల (వ్రాసినారు]. కాటమహేెశ్వరుడు (శీశంకరుల సమకాలీను 

డనునట్లొక కథను (వ్రాసినారు. కాటమ హేళశ్వరుని శిష్యుడగు గౌడునివలన 

గొడమం[త్రోపదేశము పొందియే శ్రీ శంకరులు మండనమి[కుని కోట దాట 
గలిగిరట. కాటమ హేశ్వరచరి[తమును పులిగడ్డ నారయమం(తి జంగం కథ 
గాను కాటమరాజు. చరి[తమును పినయెల్ల న వచనముగాను రచించిరనియు, నవి 

(ప్రా. పు. భాండాగారమున నున్నవనియు, ఎ(గ్రగడ్డపాట్ పోట్లాట, భటు రాయ 

బారము దీనికి సంబంధించినవే యనియు (వాసినారి. వీరు పొరసడి నల్ల సిద్ది 

రాజుతో యుద్ధ మొనర్చిన యాదవరాజునకును గౌడుల కాటమయ్యకును 

అభేదమును పాటించుచున్నారు. ఈ విషయములు ముఖ్యమైనవి కావు గాని'భృంగీ 

ఫవి మను నొక శతకము గలదనియు దానిలో ఏలపాటలవలె పాడబఐబడు 

గౌడగీతము లనేకములు కలవనియు (వ్రాసినారు. ఇట్టి గౌడ గితములతో గౌడులు 
గౌరీశంకరులను _స్తవము చేయుచుందురని “ఇది గొడదీపిక' యందున్నట్లు 

(వ్రాసినారు. వారి(గంథముననున్న విషయము లివి. 

“గొడుగీతములు - (మ్మ్యదాసు _పాచ్చ లిఖిత పుస్తక భాం డాగాఎము)-_అమ్ముదిత 

(గంథములు. ఈ పాటలు ఇంచుమించు ఏలపాటలవలె నుండును. తిరుపతి తిరు 
నారాయణములకు మధ్యదేశము కదిరి. ఈ(ప్రాంతమున నింత గొప్పక్షేత 
మింకొకట్ లేదు. ఫాల్లుణశుక్త పక్షమునం దిచట (బ్రహ్మోత్సవము జరుగును. 
కదిరి నరసింహునకు గౌడుల ఆదిదేవుడు కాటమ హేశ్వరుండు (బహ్మోోత్సవము 
నందు ఈ గౌడగీతములతో స్వామిని సేవించువాడుక చాల పురాతనమునుండి 
వచ్చుచున్నది. పల్లవియందు కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడాయని 

1, గౌడ వంళోత్పత్తి మారాండము, 



ప తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

సంబోదింపబడినది. దశావశారముల పాట పునాక్షి గవరాళి-ఆది తాళము, “బె టాయి 

సామిదేవుడా - నా యేల్నివోడాి, 

నుబ్బారావుగా రీపాట పూర్తిగా నిచ్చిరి. ఇది జయదేవకృత దశావతార 

స్తోత్రమున కనువాదము; బహుళ (ప్రచారిమందినగేయము. వార్ చివరిమాట లివి, 
“ఇంకను శివలీలామాహాత్మ్యమునందు, శివగీతములతో గూడ గౌడ గీతములు 
గొడగేయములు అనేకములున్నవి గాని శతకము శిథిలమై అక్షరములు 

స్పష్టముగా కానుపించనందున (వపాయుటకు ఏలు కలుగలేదు. ఇట్టి గేయములు 

మైసూరు జిల్లాకడప మొదలగు (ప్రదేశములందు పామరజనులుకూడ ఇప్పటికిని 

పాడుచుండుట కాననగును”, సుబ్బారావుగారి (వాత లెంతవరకు సత్యములో 

తెలియదు. 

శామికగేయములను పిమర్శీంచునప్పుడు బూకుపాటల (ప్రస క్రి 

వచ్చినది,ఇంతియకాక ఆయా కులముల ( వృత్తుల) వారి (పస _క్రికూడ వచ్చినది, 

వారిని నిందించుటకాని, అవహేళనము చేయుటకాని, నా యభిమతము కాదు. 

పరశోధనమున నిందలకు తావుండదు. వా_స్తవమును (గ్రహించుపే కావలసినది, 

లభించిన పాటలన్నింటిని సేకరించితిని. మచ్చునకై కొన్నింటిని మాత 

ముదాహారించితిని, ఆంతకన్న నసభ్య విషయములున్న వానిని పరిహరించితిని. 

అన్నింటిని వదలినచో నీ సాహిత్యమునకు (దోహ మొనర్చినవాడ నగుదునని 
స్థాలీపులాకన్యాయమున విమర్శించితిని.కనుక నాయా కులములవా రీవిషయములను 

సహృదయతతో స్వీకరింపవలెనని నా (ప్రార్థన. ఆయావృత్తులవా రిట్టి 
గేయములను పాడుకొనుచు (శ్రమను తగ్గించుకొని నూతనోత్సాహమును 
పొందెదరనుటలో విపతిప త్తి లేదు. 



పిల్లల పాటలు 

జానపదగేయములందు పిల్లలపాటల దొక (పత్యేకళాఖ, పెద్దలగు 

పురుషులకున్న గేయసంపదను కొంత తడవిచూచితిమి, వారికివలెనే పిల్లలకు గూడ 

కొంత గేయసంపద గలదు, పసిపిల్లల లేత హృదయము లెంత నిష్క_ పటములో, 
నిర్మలములో, స్వచృందములో, మృదువులో, వారి గేయములుకూడ నంతియే 

నిష్కు_పటములుు, నిర్కలములుు స్వచ్చందములు, మృదువులు. బాలురవలని 

యానందవిభూతి గర్భసంపన్నుల కెరుక. కొరత సంతానములేని హృదయముల 

కెరుక. పిల్ల లింటివెలుగులు, వీధివెలుగులు_ లోకమునకే జ్యోతు లు. ఎన్ని 

క్షలిగియుండినను పిల్లలు లేని యిట్లు “కందులు గొట్టిన కళ్ళముి. సంతానార్థయమె 

“పాడు గుళ్ళకు (మొక్కి. పబ్బతులు బట్టి తల(క్రిందు తపము లాచరించి, 

కుంటినో (గుడ్డినో, సంపూర్ణాయుష్కు.నో, సగము (బతుకువానినో కని, తృప్తి 

పడిన తలిదం[డ్రుల కథలు జానపదగేయములం దిదివరకే కొన్ని పరిశీలించి 

యుంటిమి. తమ సంతానమునకు రూపమున గాని గుణమున గాని ఎంత లొప 
మున్నను “కాకిపిల్ల కాకికి ముద్దు. తలిదండ్రులకు వారి బోసినోటి నవ్వులు 

వెన్నెల మొలకలు. వారి కాలుసేతుల కదలికలు భరతముని కెరుగరాని నృత్య 

భంగిమలు, వారి తొక్కుపలుకులు హృదయము లానగల ఆమృతధారలు. 

వేయేలోపు తగా త్రపరిష్వంగమునట్లు ముక్తాహారకర్నూరసాంద్రపరాగ(ప్రసరంబు 
చందనము చం,దజ్యోత్నయు హృదయశీతము'!। కాజాలపు.కనుకనే మహాకవి 

కౌళిదాసంతటివాడు “ధన్యా _స్హదంగరజసా మలినీ భవ_న్టి2ి యనియు 

“న నందనాలోకనవముంగేషు క్షణం క్షణం హృష్యతి కన్య చేతఃిక యనియు 

నుప్పొంగిపోయెను. 

(Fa 

1, ఆంధమహాభారతము ఆదివర్వము 4-91 2. అభిజ్ఞాన శాకుంతలము ౪/11-17 

శీ. కుమారసంభవము 11.20 



౫౨౪ తెలుగు జానపద గేయ సాహీత్యమ్సి 

బాలుర ఆకారవికారములు చేష్టలే అంత ఆనంద(\పద చన నింక నాలేత 

మనములు పొడుకొను కసితర్ష మెంత యానంద (పదమో చెప్పనక్క రలేద్ను 

అర్ధమరసి గదా మనము సాధారణముగా కవిత్వము నానంఎంచునది.కాని బాలుర 

కవిత్వము నర్ధ మరయకను ఆనందించగలము. అది వారి కపికాకళ మరియ 

మన సహృదయత. కాని మనము తక్కిన జానపదగేయసంపద నెంతగా 

గౌరవించితిమో బాలగేయములగూడ నంతయే గౌరివించితిమి. పాళ్ళాత్యులును 

తదితరభారతీయులును బాలనౌజజయమునుగూర్చి చేసిన సేవ యపారము, 

అనాదిగా వచ్చుచున్న పాటలను మూలమూలలనుండి సేకంంచి చక్కని 

బొమ్మలతో ఆకర్షకముగా ము(ద్రించుటయే కాక ఆధుఏకులగు కపులచే (వాయించి 
బాలవాజ్మయమెంతో వారు (ప్రకటించియున్నారు. మనవారి దృష్టి ఇప్పుడిప్పుడే 
యిటువైపు మరలుచున్నందుకు సంతోషింప వచ్చును. (నభుత్యమువారును 

సాహిత్యసంస్టలును బాలవాజ్మయము (పకటించుచున్నారు, (పాతవై న పిల్లల 

పాటలను తొలుత సేకరించినది (శ్రీయమ్. యన్. వెంకటస్వామిగారు. 
తెలంగాణమున (ప్రచారమందున్న కొన్ని బాలగేయములను సేకరించి వారు 

సతికాముఖమున (_పకటించిరి[. తరువాత పలువురు సారస్వతాభిమానులు 

గేయములను సేకరించి వివిధపష్మతికలందు [(పకటించుటయేకాక విమర్శనా 
యుతమగు వ్యాసములను రచించిరి. సర్వశ్రీ సురవరము (ప్రతాపరెడ్డి, 
వేటూరి (సభాశరశాస్ర్రి, చింతా దీక్షిరులు, గొట్జెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య, 

కృష్ణ(శ్రీ, ేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు. గిడుగు వెంకటసీకాపతి, వేదాల 
తిరుమల రామానుజస్వామి, సముద్రాల వేంకట రాఘవాచార్యులు గారలు 

వ్యాసముల (ప్రకటించిరి. (ప్రత్యేకముగా బాలగేయములను పుస్తకరూపమున 
(పకటించినవారు ఇద్దరుముగ్గురే. (శ్రీ విల్లి పుత్తూరు మరకదవల్లి మాదుశిరోన్మణి 
గారి పాటలు మదాసుపాంతమున (ప్రచారము గాంచినవి, శ్రీ బి. వి. 

రంగయకెట్టిగాయ 1916 లో *బాలికాభూషణము పేరుతో నచ్చువేసిరి, 
(శీ వేంకటపార్వతీశ్వరక వుల “బాలగీతావళి 1988 లో ము[ద్రింపబిడినది. 

(శీ గొజ్లెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య గార్ “నవ్వులు--పువ్వులు” 1942 లో వచ్చినది. 

(శీ వేదుల సత్యనారాయణ శర్మ మరియు (శీ కాళహ_స్టి ఏీరభ(ద్రస్వామిగారలు 

1. Some Telugu nursery songs and catches By M. N. 

Venkata swamy M.R.A.S.M.F.L.S. 

The Indian Antiquary Vol XXXV May 1906. 



షె ల! ఇ _ ణే 

సంకలన మొార్చిన “పిల్లల పాటలు? 1949 లో వచ్చినది. ;శ్రీ శేకుమళ్ళ 
= మ 

ఛ్ బాలీ 

క్రామేశకరావుగారు. [ప్రకటించిన (1811) “పాత పాటలలో కొన్ని రీ 
మూ 

గేయము లున్నవి. శ్రీ సలహా. గంగాధరింగాఏ శరత 

లున్నవి. [శ్రీ "వేటూరి క నం స క ము ల సు 

యుంచింట, అ: వెలుగు చూడవలెను తెలంగాణమున న గ కొన్ని 

గేయములు నేను సేకంంపగలిగితిని. ఆం[ధదేశ మంకటను సే క రించవలసిన 
గేయము లింకిను కలవు. (ప్రకృత ముపలబ్రమగు గేయముల కొన్నింటిని 

పరశీలింతము. 

జాలగేయములు రెండు విధములు, బాలురకొరక్రై పెద్దలచే రచింపబడి 

తరతరములనుండి వచ్చునవి ఒక విధము,జొలురచేతనే రచింవబడి ఒకతరము 

నుండి మరియొక తరిమువార నోట్కందెడునవి మరియొకవిధము. పెద్దలు 

పిల్లల కొరకు రిచించిన వాటలందుకూడ రెండుఏధములు కలప. పిల్లలను 

లాలించుటకి' పాడెడు లాలిపొటలును, ని[ద్రపచ్చుటకు పొడెడు జోలపాటలును 

ఒక తీరువి, పిల్లలనే వస్తవుగా (గహించియో, ఏవేని కథావిషయములనో, 
(పపంచమందలి మనోహారమగు విషయములనో, (గ్రహించి పిల్లలకు ఆనందము 

గూట్బటక్రై ఆటలాడించుటక్టై రచింపబడినవి ఇంకొకతీరు పాటలు. లాలి 

జోలపాటలగూర్చి ఇడివరికే చర్చించియుంటిమి. ఈ లాలి జోలపాటల 

భావములు పిల్ల లెంతిమా(త్రము అనుభవింపరు. కేవలమా సంగీతము మాత్రము 

వారిని నిద్రపుచ్చుటకో ఏడుపు నాపుటకో ఉపకరించును. “ఏటి ఆవిర్చావానికి 

బిడ్డలు నిమిత్త మూ(త్రులే. వీటికి (శ్రోతలు మ్యూత్రము కారు, అందువల్ల జారుగా 
సాగే స్వరాలు తప్ప లాలిపాటలలో పిల్ల లకోసము ఉద్దేశించిన వేమీ ఉండవు. 

తొట్టెలలో పడుకునే శిశువులు తాళపు దెబ్బల్నికూడా అనుసరించలేరు. కనుక 

ఏదో “రామా లాలీ మేఘశ్యామ లాలి అన్న ఒక్క. లాలిపాటలో (ప్రవేశించిన 

తాళగతి పిల్లలకోసము కాదేమో నంటాను"!1. పెద్దలు రచించిన బాలగేయము 
లనుభూతికి వచ్చుటకు పిల్లలకు తగిన వయస్సు రాపలయును. పసికందును 

పట్టుకొని “చందషూమ రావె జాబిల్లి రావ యన్నచో రసాభాస మగును. 
కనీస మెడెనిమిది మాసముల శిళువై నగాని చం(దునివై పును పాటల్నవెపును 
హృదయముమరలదు, అంతవరకు తల్లిదం[డ్రులు పాడవలసినవిలాలి జోలపాట లే, 
పిల్లలు కూర్చుండుట రలదాటు వడు నవలే కుండి పెద్దల పాటలు నిచ్చెన మెట్లవలె 

me wae? 

క్షే కృష్ణ శ్రీ” ఆం(ధవ తిక ఉగాది సంచిక, విజయ సంవత్సరం, పుట 97. 



౫.౨౬. . తెలుగు జానపద గేయసాసొత్యమ 

క్రమక్రమముగా పెరిగి, పిల్లలు తాము తలిదం[డ్రులవలననో లేదా ఇతరులగు 
పెద్దల వలననో విన్న పాటలు స్వయముగా పాడునంతవరకు స్పా 
యాగిపోవును. ఆపైన వారి సొంతకఏత్వ మారంభమగును. 

తలిదం!డులు తమ శిశువులకు గరపు అభ్యాసము ఉగ్గు పాలతో 

మొదలగును'కనుకనే “వాడీవిద్య ఉగ్గుపాలతో నేర్చె"నను మాట ప్రసిర్ధిగన్నడి. 

దీనినే (పబంధకవులు “వెన్నతోడ బెట్టిన పిధ్యి యనిరేమో పాలుళలేని తల్లుల 

పిల్లలకీగతి ఆరంభమందే పట్టును కాని తల్లి ఎదయందూరెడు అమృతము 
గ్రాలముగా గల శిశువులకు మూడు నాల్లు మాసములకు ఉగ్గందును, పనీ 

లను కొళ్ళపై పండబెట్లుకొని చిన్న గిన్నెలో నింత నూనె, గంజి, పాలు, 

ఎగల్లు కైచిప్పతో కలియగలిపి గరగరిలాడించుచు,శిశువు దృషిని తనవైప్ప 

లించుకొని “ఉగ్గు ఉగ్గు" అనుచు, అనునబుల జేయుచు, తల్లి ఉగ్గుపోయును, 

బి 

ర్ట 

బల 30 (౯ ఖా 

వ ౧ 

“దక దక ఉంగస్న-దగ్గువాలు ఇందన్న 

గుండ ఉగ్గు కిన్కున్న-ఉమ్మక కక్కక మింగన్నయని పాడుచు, 

తల్లులు పిల్లల కుగ్గుపోయుదురు. ఆ ఉగ్గు జీర్ణమగుటకై. 
జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి దీర్ణం-గుజ్జము తిన్న గుగ్గిళ జీర్ణమై 

ఎనుగు తిన్న వెలక్కాయ జీర్ణమైంధిముడు తిన్న పిండివంటలు జీర్ణమై 
అర్జునుడు తన్న అవ్చాలు ఉర్ణమై=అబ్బాయి తిన్నపాలు ఉగ్గు జీర్ణ మె 

కుందిలాగ కూర్చోని నందిలాగ (వాకి-లేడిలాగ లేచి తాంబేలులాగ కాళ, 

యని పాడుదురు. ఈ పాటలుకూడ బాలుర కర్టమగునట్టివి కావు. ఇవి కేవలము 

తల్లుల తీయని కోరికలు మా(త్రమే,ఐనను వారి చై తన్యము తలయెత్తి కదలుట 
కాకింభధించును. ఆరోగ్యముగల శిశువు ఆరునెలలకే కూర్చుండ నేర్చును, 

కూర్చున్న శికువును ముందిడుకొని తల్లి తాను చేతులు |క్రిప్పుచు, 
తారంగం _తారంగి ౦-తాండవకృష్ణా తారంగం 

వేణూనాద తారంగం- వెన్నలదొంగా తారంగం 

చిన్నికృష్ణ తారంగం-చిట్టీకృష్ణ తారంగంి అని పాడుచు శిశుప్పును 

రెచ్చగొట్టును, “తారంగంి అనువూట పునరావృ త్తినొందినప్పుడు శికువుల 

హృదయవీణ తీగలు (శుతి కలుపుకొనును. ఆ నాదామృతము విద్యుచ్భ క్రివలె 

ఒడలంతయు ,ప్రాకిపోవును. తల్లి తనచేతులు |త్రిప్పినటులే శికువుకూడ చేతులు 

(తిప్పుట కారంభించును. ఈ తీరుగా శిశువును కవ్వించిన తాళనాదము లూరక 

చేతులు (తిప్పించటయేకాక తామర మొగ్గలట్లు పెదవుల విప్పజేయును, కొని 



వారిముఖయం[తమింకను తారంగమనునంతటి శక్తిని అలవరచుకొన కుండుటచే 

అ పాటయొక్క-, (ప్రయోజన మంతటితో నాగిపోవును, నాదజ్ఞాన మీతీరుగా 

పిల్ల లకు కలుగును.శిళువులు పశువులు ఫణులు నాడాకృష్ణులగుట మన మె౭గినదే, 

ఇంతకన్న ఒక _పె మెట్టు పిల్లలు లయానుగుణముగా చప్పట్లు చరచుట. 
చేతులు ) [తిప్పనేర్చిన శిశువు కొలదిడినములకే తల్లిని చూచి సేళలు చరచు 
కారంభించును. 

6త్రస్పృల్లోయ్ తాళాతోయ్. దేపుడిగుకో దాజాలోద్ 

పెండ్డు డియ్యం దేవునికో య- పొలునెయ్యి బాలునికోయ్ి అను పాటను 

పొడుచు తల్లి తనచేతులు తట్టును. కొంత నె సేపు శిశువు చేతులు పట్టుకొని చేరులు 

తటించును. ఆ తరువాత శిశువు స్వయముగా చప్పట్లు చరచుట కారంభించును. 

ఈ విధముగా ఎడాది శిశువగునప్పటికి నాదమును మరియు లయను ఉగ్గుపాలతో 

పాటు జీర్ణముచేసికొ నును. ఈ బాలగేయములందు యతి పాసములు తమంతట 

తామే వచ్చి కూర్చొనినఏ, యతులు నాదానుగుణముగను, అంత్య(పాసము 

లయానుగుణముగను ఇమిడిపోయినవి, 

పసిపిల్లల దేటాదార్థ్యమునకు కావలసిన పరి(శ్రమ వారి వయసునుబట్టి 

తలిదం(డ్రులు చేయించెదరు. కాళ్ళపై పరుండబెట్టి ఉగ్గుపోయు వయసున 
పిల్లలకు తలంటునప్పుడు, వారి కాలుసేతులకు నూనె పట్టించుచు బాగుగా 

(వా సెదరు. కాలు సేతులు, ముడుతలు వంకరలు పోయి, చక్కనై సుధృఢము 

లగును. ఈ వయసున కీమా(త్రము పరిశమ వారికి చాలును. కూర్చుండ 

గలుగునంత శిళువులై తల్లి పాటకు చప్పట్లు కొట్లు వయసున తల్లి తన శిశువును 

తొడలపై కూర్చుండ జేసి ఒక చేయి బిడ్డవీపుపై మరియొకచేయి రొమ్ము పైనుంచి 

ఊగు ఊగు గం గెద్దా-ఉగ్గు పాలే గం గెద్దా 

సోలి ఊగే గంగెద్దా-సో లెడు పాలే గం గెద్దా 

రాళి ఊగే గం గెద్దా-త వ్వెడు వాలే గంగెద్దా 

మారీ! ఊగే గంగెద్దా-మానెడు పాలే గం గెద్దా 

ఆగీ ఊగే గం గెద్దా-అడ్జెడు పాలే గం గెద్దా2 

అని పాడుచు ముందు వెనుకల కూపుచు తానుగూడ కుడి యెడమ 

(పక్కలకూగొను శిశువు ఊ( ఊం అనుచు వెనుకముందునకూగును. శరీరమున 
కంత టికి కావలసినంత పరీ(శ్రమ జరుగును, వ్యాయామము చేయువారల కుచ్చా స 

1. మరీ 2, ఇది తెలంగాణా (పాంతపు గేయము, దీనిని మాయింటనే చేకరించితిని, 



౫౨౮ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

నిశ్వాసములు లయానుగుణముగా వెడలున'ప్తే పిల్లల నిట్లూపుటచే వారి యుచ్చా కస 

నిశ్వానములు లయానుగుణమగు ఊ( ఊ( నాదముతో వెడలును, ఈ ప్రాట 

యందలి “గంగెద్దా యను ఆంత్య(పాసము, ఊపుతో శరీరమంతట ర శ 

(పసారము జలుగునటులే, లయనుగూడ రక్తము వెనువెంట శరీర మంతట 

పాకించును. (త్రావిన పాలు జీర్ణమై శరీరమునకు శక్తినొసగ, శక్తి గలిగిన 
దేహము నీలయ ఉత్తేజిత మొనర్చును, శిశువు తనంతట తానే ఊగనేర్చును, 
కాలు సేసులు కదపును. ఊగించుటకు పాడెడు పొటలనేకములు, 

ఏనుగొచ్చిం దేనుగూ. ఏపూరొచ్చిం దేనుగూ 

మావూరొచ్చిం దేనుగూ-మంచినీవృ ఠాగిం డేనుగూ 

ఉప్పాడొచ్చిం డేసుగూ-ఉప్పునీళ్ళు తాగిం దేనుగోఅని ఒక (ప్రాంతము 

వారు పాడుకొనిన, 

గుమా్యాడమ్మా గుమ్మాడి-తీగ పాకింది గుమ్మాడి 

పందిళ౭ెక్కింది గుమ్మా డి-మొగ్గదొడిగింది గుమ్మాడి 

పువ్వుపూసింది గుమా డి-కాయగానీంది గుమ్మాడి 

పెండుపండింది గుమ్మాడి=పంచి పెట్టిరి — అని మరియొక 

(పాంతమువారు పాడుకొ దురు. 

ఈ విధముగా గంజినీళ్ళతో కపితాకళను జీర్ణముచేసికొను పిల్లలు ఏడాదీ 
డాశై సన్నసన్నగా “చందమామ ఘుటికిల కలవాటు పడెదరు.పిల్లలకు గుజ్జన 
గూళ్ళు పండి గోరుముద్దలు చేసి తల్లులు గృహాంగణముల నిలిచి ఆకసమున 

నున్న చం(ద్రుని జూపించుచు పాటలు పాడి పసిపిల్లలకు తినిపించెదరు. 

చందమామ రావె, జాబిల్లిరా వ-కొం డెక్క. రావె, గోగుపూలు తేవె 

బండెక్క్యి- రావె, బంతిపూలు తే వె-వల్లకీల రావె, పారిజాతం తేవె 

తేరక్కిరా వ, తేనెపట్టు తేష.ఆటలాడరావె, ఆరగించిపో వె(అమ్మాయికిచ్చిపో వె) 

నట్టింట పెట్టపే అమా్మయి కివ్యు చ శ 

నట్టింట పెట్టవే అబ్బాయి కివ్వువే ) ems es 

అని చం(దు నాహ్వానించుచు చేతులూపుచు గోరుముద్దను మొదట చం(దునికీ 
చూపెదరు. అమృతకరుడా మాతృమూర్తులు తనకందించు గోటిముద్దలను 

కరముల దాకి సంకుష్టిపడునుుత ల్లు లాముద్దల తమపి ల్లలకు తీనిపించదరు+పిల్లలు 

చందన్నను తమ చిన్నిచేతుల బిలుచుచు తల్లులందించు గుజ్జనగూళ్ళ మెసవెదరు- 

పిల్లలీపాటతో రమ్మని పిలుచుటను, చేతులు తలలూపుటను నేర్చుకొందురు. 

చేతు లూపనేర్చెడు పాటలెన్నియో (పచారమున గలవు. 



శ్రి చెయి వూచు-సంతకు పోదాం చెయి జూచు 
శనగలు తెద్దాం చెయి వూచు-చల్లగ తిందాం చెయి వూచు 

మిఠాయి తెద్దాం చెయి పూచు- మెల్లగ తిందాం చెయి ఊచు 

“ఉలవలు ఉలవలు వేయించి-ఉబట్ల నిండ.గ పోయించి 

కందులు కందులు వేయించి-కడువల నిండుగ పోయించి 

చెనగలు సెనగలు చేయించి-చేటల నిండుగ పోయించి 

“చేయూచు బాలా చేయూచు-చిన్నారి బాలా చేయూచు 

అడ్డాల దిడ్డీ చేయూచు.అరవ మాణిక్యాలు చేయూచు 

పండ్లు తెద్దాం చేయూచు=పాపకు ఇత్తాం చేయూచు? 

అను పొటలును పసిపిల్లలకు తాళమున కనుగుణముగా చేతులూపుట నేర్పును. 

ఈ పాటలందున్న యతి, పొనలు, లయ, పసిపిల్లలకు మార్గ్షదర్శకములు. 

ఇప్పటికి పిల్లలు మెల్ల మెల్లగా అత్త, అమ్మ, అక్క, అన్న, తాతవంటి 

చూటలాడ నేర్తురు. పారాడి పారాడి గోడలతో పోరాడి మెల్లగా నిలుచుండ 

నేర్తుు. నిలుచుండనేర్చన జాలలకు శరీరపం(శమక్రై, తల్లులు పాడెడు పాట 

మకయొకటి. శిశువు ముంజేతులు రెండును, రెండుచేతులతో కవ్వపు (త్రాడును 
వలె పట్టుకొని తల్లి చల్ల చేసినట్లుగా మెల్లగా నూపుచు “చల్ల చెయ్యి గొల్ల 

భామ.వెన్నడియిి వెంకటమ్మ యని పాడును. ఈపాటకు కూడ పొఠాంతరము 

లున్నవి. కృష (శ్రీ గారిచ్చిన పాటలం దొకటి 

“చల్లా చెయ్యి గొల్లభామ-సందిట దండలు కదిలేనూ 

గోవులు కాయవె గొల్లభామ-గుజ్జ్ఞన కాళ్ళు కదిలేను 

పాలు పిండపె గొల్లథామ-పట్టెడు గుత్తులు కదిలేనీ! దధిమథనమువలె 

నూచగా శిశువుల శరీర మథన మగును. అందుండి ఆరో గ్యామృతమః వెడలును. 

ఆ యమృతపానమున పసికందులు చిన్నచిన్న కండలుదేరి మినమిసలాడుచు 

ఉత్సాహముతో ఉల్లాసముతో (ప్రపంచయా।(త్రాపథమున తొలిసారిగా “తప్పు 

టడుగులు" వేయుచు పడుచు లేచుచు పయనము సాగింతురు. ఆ తరుణమున 

వారివి నిర్భీకులను జేయుటకు కాబోలు తల్లియో తంథడ్రియో వెల్లికిల పరుండి 

శిశువును అడుగులపై గూర్చుండ'జేసి చేతులు పట్టుకొని మెల్ల మెల్లగా *“ఉయ్యా 

లోయ్ జంపాలోయ్ి ఆనుచు తమకాళ్ళ నుయ్యాలవలె నూపుచు, 

Ek ఆం(ధ ప (తిక, విజయి సంవత్సరాది సంచిక. 
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కొత కొండోయ్.కొమి౯ల్లోయ్ 

ఐలోనోయ్_మల్ల నోయ్ 

అల్లల్లల్లల్లా ! యని పాడెదరు. చివర చరణము పాడునప్పు 

డొక్క సారి కాళ్ళను చాలపైకి లేవనె త్తెదరు. శిశువు మొదటిసాం కొంత భయ 

పడినను తరువాత ధైర్యము తెచ్చుకొని, ఎదకో, శిరముతో తనాలంబనముగా 

నున్న కాళ్ళను దగ్గరగా నదుముకొనును. అఒతరుడొతి భయముపోయి పై$ 

లేవనె త్రినప్పుడల్ల కేరింతలు గొట్టుచు అటుల మరలమరల లేప్పటకు తల్లి 

దం[డ్రులనే (ప్రోత్సహించును. 

మరియొక పాట ఇట్టిదే, (ఇచి కొంచము పెద్దపిల్లల కుపయో గించునట్టిది) 
దాదం దిక్కచ్చి-దాదారక్కమ్మ 

చింతభెక్కి. పడ్డాది-ఉట్టిమీద బెల్లం 

పొట్టి కాకరకాయి-రాజుగారి దొడ్లో 

వాలోస్తావా= పెరుగోస్తావాొ అని తల్లిదం[డు లడుగగా బాల పాలు 

అన్నచో*రాజుగా౦ దొడ్లో పాలు దొడదొడ”అనుచు ాళ్ళను పై కె త్తెదరు. పెరుగు 
అన్నచో'రాజుగారి దొడ్లో పెరుగు దొడదొడి యందురు. ఈతీరుగా నడచినచో 

అటునిటు పడిపోవుదుమనెడు భయముడిగి పసిపిల్లలు చిన్నగా తలిదం డుల 

చిన్నమాటల కర్థము (గ్రహించు వరకువత్తురు. దాం (పొథమికావసరముల 

పేర్లను తడవినంతనే తమ కవగతమైనటుల ముఖకవళికలు చమూర్చెదరు. 

తను కర్భముకాని పక్షమునగాని, తమమాట లితరుల కర్థముగాని సక్షమునగాని 

వారికన్నుల “నీలాలు గారును* అది చూచి భరింపలేక తలిదం[డ్రులు వాంని 

లాలించి, బులిపించి హసన్ముఖుల చేయుదురు, పిల్లల నవ్వించుటకు చక్కిలి 

గింత గొప్ప సాధనము. పిల్లలకేమి పెద్దలకైనను ఇది మంచి సాధనమే కాని 
(ప్రయోగార్డము కాదు. ధైర్యము చేసి _ప్రయోగించినచో చచ్చినదానికి చక్కిలి 
గింతలనినట్లు రసాభాసమో లేదా నవ్వునకు మారుగా (విపరీతముగా) కోపమో 
కలిగించును. పిల్లలకు 'చక్కీ_లిగింత పెట్టుటకు కూడ మనవారు పొటలల్లిర. 
పాప కుడి అరచేతిని తమ యెడమ అరచేత వెల్లకిల నుంచుకొని కనిష్టికనుండి 

ఒకొ-క్క- (వేలును లెక్క పెట్టుచు, 

1 ఈ గేయమందున్న మూడు (ప్రదేశములు తెలంగాణమండలి (పనీద్ద శైవ 

కేశములు, మొదటిది హుజూరాబాదు తాలూకాలో నున్నది. రెండవది నిద్దీపేట 
తాలూకాలో నున్నది. మూడవది ఓరగల్లునకు సమీపమున నున్నది. 



లాల వాటలు 
తక 

కా ఎప 5 వు తళ జూ కా! అన ౦ జట-ఆపా* జట, జెటి.దూ౭ బెట్ 
దః చు ఎ లు జె చై 

న లా లం సంస న వా ఫె వాను 
వాలు ద అంతర కం న్నాం ఓ లర టెం దటి దిప్టైది లి చ 

ళు 

తమ తర్జనితో గీతనీ “గుంట కట్టి గుంట నిండ నెయి 

వడ అ త్తవాంంటికి తో వేదం పే నా తాళ్ళల్లను నుంచి తంగళ్ళను 

చేతి” శిశువు చంకవంకు గొంపోపచు “జడే వ ఇదే తోవ చక్కవినిరి' 
యని గిలిగింతలు 'చెక్టైదరు “ఇడేతోవ' రునునంతవక క శీను !ఇదతో 

యు ఇ 

వినుచునేయుండి ఆపై అర్హము వ 

ప ద ఇ భ్ పెదల చేయి తమ మఖ కూడ దాటవియరు అటివా3కి- శరీరిమున 
నఖ 

ఉలి కెక్కుువ. పెదలను జారు తమ దాహుమూలరుచి చూడసీయరు. మొదటనే 

సవ పెదలనుగూడ నం॥0౦ంటువు. పిల్లలు నవుగచిండగా =_దలంతకసు వ డి గ్ బ డి . 
హ్ అడ్ అటి ఇ నెకు'_దగా నవెాదరు. ఈ పాటకుగూడ అనెక పాఠభిదము లున్నవి 

ఆ ఇ ఓ 4 oe జ ఒగె_క*చోట ట నొకోా;: నో తీగ వొడుకెను క అ ఇక కల్లి షి గటి. 
అ జో గ 

ఎవ _ హ్ అ. అమి 
ఆశేసి పీేది, పాటి a పూల పు గా అతాందకి తో వదం పే, 

క్రి ఎల పాయ /0 తికిత కితికిత కిలకిలకిల” అనుపాట యొకచో గలదు !. “పే. 

పెట్టి నెయ్మేసి బుప్వుటి, ఆం తి”పించి, చెయ్యి క 

అ తారింజికి దారేదం పే, యిలా పోయి, యిలా పోయి, కితకిళ ల్తౌ జా 

యనుపాట ఇంకొకచో గలదు£. “చేతులు కడిగి, లరటాకే.., పప్ప జెట్టి 

బువ్య పెట్టి కూరివేసి, చె స్కి లో మజ్జిగోసి, అ తా-౦ట్కి దా 

అంబిలికండకు చిల్లేదోయ్ కిచకిచ కిచకిచ నవ్వు” ఆసుపాట మ.యొకచో 
గలదుకీ. ఈ తీరుగా పిల్లలకి చక్కిలిగింతలు పెట్టి వారికి ఉల్లాసము నష్ప్య 

చుఎకిదనము తలిదం[డులు పాటలతో మాటలతో కలిగించి భావిపొరులనుగా 

సిద్ధమొనర్హురు. పిల్లలను నవ్యంచి ౨ర్భీకులను శయుట కింపకరంచు పొటలందు 

“నూక లిస్తాను మేకలు గాస్తావా, పెద్ద్కలి వస్తే భయపడోవు గదా"అనీ కన్నుల 

ఇంత చప్పట్లుగొట్టి కాని ఊది గాని వారి రెప్పపాటులో అనిమిషానందము 

పొందెడు పాట యొకటి. 

శికువులకు రెండేండ్లు వచ్చునప్పటికి చిన్నిచిన్నిమాటలు రానేవచ్చును. 
వారీ సొంత వ్యాకరణమిచ్చిన సాధుశబ్దములతో ఆ వయసుడారు సాధారణ 

1. బాలగీతావళి. 2. పరిళధన, మూడవ సంచిక 1954. 9. పిల్లల పాటలు, 



మక తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

వాక్యములు [Simple sentences) కూర్చెదఎ తలిదండులు వారకి 

మెల్ల మెల్లగా చిన్నిపాటలు పద్యములు నేర్చ్సెదరు. ఇంతవరకు తడవిన పాటలు 

వినిిని వారికిదివర కే నోటి కబ్పియుండును. “తారంగం తారంగంి చండ 

మామ రావె జాబిల్లి రావె” వంటి గేయములను సులభముగా పాడ గలుగుదురు, 

ఆనుకరణళ కి పసిపిల్లలలో నద్భుతముగా నుండును, తల్లిదం[డ్రు లెటులచేసిన 

నటుల వారు చేయుచుందురు. తలిదం(డులు పాడగా ఒన్న పాటలు సులభ(గ్రాహ్య 

మైనవి వారికి కంఠస్టమైపోవును. ఈ తరుణమున తలిదండ్రులు తమ పిల్లలకు 

భ_క్తి, నీతి, వినయము, విజ్ఞానముగల పాటల నొక్క-టొక్ష టిగా నేర్చుచుందురు, 

*ఎనుగు ఏనుగు నల్లన-ఏనుగు కొమ్ములు తెలన 

ఏనుగుమీద రాముడు-ఎంతో చక్కని దేవుడు. 

చూచినను చూడకున్నను శబ్రమా[తము చేతనే ఏనుగు పిల్లల కొక వింత 

జంతువుగా హృదయమున నిలిచిపోవును. ఈ నాలుగు చిన్న చరిణములందు 

వారికి ఏనుగు సాలుగుమారులు కనబడును, నల్ల తెల్ల రంగుల భేద మెరుగ 
జాలనివార్రై నను ఏదో చల్లని శబ్దమువలె దార హృదయములందు గల్లుమని 

ఆంత్య(ప్రాసయై (మోగి కంఠస్టమైపోవును. రాముడు దేవుడని వారికి తలి 
దండ్రులు చేయు బోధ. అంతియ, దీనిపై నింకొక మెట్టు, 

చేతిలో వెన్నముద్ద చెంగల ౪పూబంతి-బంగారు మొలతాడు పట్టుదట్టి 

సందిట తాయితల్ సరిమవ్వగ జ్జెలు-చిన్ని కృష్ణమ్మ నిన్నుసే చేరి కొలుతు అను 

గేయము. ఈ గేయము రాని శిశు వాం(ధదేశమున నుండదు, దైవోపహతులగు 
మూగపిల్లలు తప్ప చిన్నికృష్ణమక్తి నందరు పాటపొడీ కొలురురు. ఇది నిజముగా 

చిన్ని కృష్ణమ్మ వర్షనమో లేదా తలిదం[డ్రులు తమ శిశువులనే యిటులభివర్షించిరో। 

తల్లిదం[డ్రులకు వారి పిల్లలే నిజముగా కృష్ణులు (శ్రీరామచం|ద్రు లగుదురు. 
శనుకనే వారు 

“పాపాయి కన్నులు కలువ రేకుల్లు-పావాయి జున్ఫాలు వట్టుకుచ్చుల్లా 

పాపాయి దంతాలు మంచిముత్యాలు-పాపాయి సిక్కులు మొక్క జొన్నపొత్తులు 

పాపాయి చెక్కులు పనీవెన్నముద్దల్లు-పాపాయి వన్నెలు పసినిమ్మపండుల్లు 

పాపాయి పలుకులు పంచదారచిల్క-ల్లు-పాపాయిచిన్నెలు బాలకృవ్లు వన్నెల్లోఅని 

మురిసిపోదురు. ఈ పాటల నున్న సహజమైన రూపములు సహృదయులును 
పిల్లలను గన్న తలిదం[డులును ఎరుగుదురు ఇటువంటిదే మరియొకపాట, 



పిల్లల పాటలు ౫౩౩ 

“అమ్యన్న ముద్దును ఏమనాాడ-అచ్చనావుల అతన ల 

అప్పుడు కాచిన నెయ్య న్నారు.దోంగ డేనిన గారనా్వాద 

పాకము వచ్చిన అరిశన్నారు-పటికి పంచదార వాడనా్నాారి పిల్లల ముద్దును 

పాటలోనున్న వస్తువులతో పోల్చుట అఏ సయెన వస్తువులని కాదు, అన్ని 

పేర్లుకూడ పసిపిల్లల ముద్దుతో “తుల నందుకొన” లేవు. కేవలమవి భాషా 
దొర్భల్య మును సూచించుటకే పెరిగిపోయినవి. ఈ భాషాదొర్చల్యము మనక 

కాదు. ముద్దును మాటలో పెట్టజూచిన (ప్రతిభాష కాదౌర్బల్యము గలదు. 
హృదయానుభూతికి భాష సంపూర్ణముగా ఆకారమీయజాలదు కదా, 

పిల్లలకు నేర్పబడు పాటలు క్రమముగా ఒక్క_టొక్క.టి భాషయందును 

భావమునందును చేవ గడించుకొనుచు పోవుచుండును, “చేతిలో వెన్నముద్ద'ను 

జీర్ణించుకొన్న శిశువు సంధ్యాసమయమున తల్లిదగ్గర నిలుచుండి చేతులు 

జోడించి తల్లి చెప్పుచుండగా, 

“సంజ దీవికి చక్కని జేజే, గుడిదీపానికి గుప్పెడు జేజే 

కుందెల దీపకి గొప్పగ జేజే పళ్ళెం హారతికి పళైడు జేజే 

మంగళహారతీికి మక్కువ జేజ్కే రామారితులకు రంగుగ చేజే 

కొప్పుర దీవికి కందువ జేజే. బాలదృష్టికి పాళము జేజే 

వేగి వెల్లునకు సాగిలి జేజే, గురుస్వాములకు గుర్తుగ జేజే 

వాని 

చిట్టివాపల చిరుహన్తాల, దేవుని కెతాలె దీవన జోతియని సన్న సన్నగా పాడును. 

యతులతో పాటు చక్కని గతులు, జేజేల పునరావృత్తి ఈ రెండును వారికి 
తొందరగా పట్టుబడి పాటయందున్న కొన్ని (కొ_త్తశబ్దములను (కొత్త 

భావములను పొదుకొల్ఫును. వేమనగారి పద్యములు ఆబాలవృద్దుల కభిమాన 

పాాత్రములు. వేదాంతుల కవి శిరోధార్యములు. పండితుల కవి సూక్తులు, 

కవుల పాలిటికి మహాకావ్యఖండికలు. పసిపిల్లల కవి పాలధారలు! పైపాటలు 

పాడ నేర్చన మూడేండ్ల శిశువులు సునాయాసముగా, 

గంగగోవు పాలు గంటెడై నను చాలు, కడవెడైన నేమి ఇరము పాలు 

భక్తిగలుగు కూడు పజ్టైడైనను చాలు, విశ్వదాభిరామ వినురవేమియను చేమనగారి 

పద్యమును చదువగలగు. ఇది పద్యముగదా, బాలగేయములం దెటుల జేరునను 
సంశయము వలదు, ఆటవెలదియను ఛందములో నిమిడినదేగాని గేయమున 

కుండు సర్వలక్షిణము లీపం కుల కున్నవి.కనుకనే బాలుర నోటికిది సులభముగా 

నబ్బినది. భాష భావములు బాలగేయములం౦ దిప్పటికి కావలసినంత జిగి 



౫ ౪ తెలుగు జానపద గేయిసాపాత్కమ 

అగు తు సం 
“2 పెంచుకొన్న 7. మూడేండ్లు చాటిన తరవాత పిల్ల లన్నిపాటలు పాడగలట. 

౨% శేవలము ఆఅధాససుపె నధారిపడిన నాట ఏతీరు పొటల చెప్పిన నాకీరి 

పాటలు పాడగల శక్తి దారికి మూడేండ్ల కలవడును, 

(గహణశ ర్తి గలుగుచుండగనే వాలురటు చిన్నచిన్నగా జ్ఞానోవదేశము 
జ గును, అపూారిముల పేర్లు, దేవతల పేర్లు, నీతి, భయము, భి వంటి 

ఏషయములు గేయరూపమున వాల కొందింపబడును 

మల్లు మచా్యావరారం: కూట్నన్న రాతల్లు కూర్నావవారిం 

వర నెని దానలు వవహావవాలం౦, ౪ టైంచు నాయత్త 

జ సోపెల్లు వామనావరాతలు వరి చప ఏరకురాహూా పరార్ 

రిక్షీంచు ర. రా'జావిరారం, బంటైన ఓంధువులు బలభ్మోడావరారం 

టి డ (బ్రా కృజ్ఞావతార బుచ్దిలో మూ చిట్టి బుద్దావరారం 

కిలిపిదితో మాయవ్నె కలికావవా 1 నర్టిల్ల పనివాప్ వర్టిల్లు నా తంది.” 

ఈ వాటనో దూవారముల పేర్లున్న స. ప పః పిల్ల లీ వాట నతిసులభముగా 

కంఠసము చేసికొంచురు. ఎవరయిని దశావహారముల పేర్లు చెప్పుడని యడిగినచో 

ముందుగా కానంత వెనుకముందాడినను *నూపాప 'వామల్లు అను ముక్క 

సందించనతోడనే గుక్క. (తిప్పుకొనకుండ గబగబ “వర్చిల్లు నాత౦ (డ్రి వరకు 

చచవెదరు. నేర్పునిప్పు డే! (క్రమమున వాట కతల నలో ఆశీరుననే 

వారు వల్లింమురు. శౌరి జ్ఞాపకళ క్రి యట్టిది, కనుకనే మన పూర్వులు చిన్నప్పుడే 

అమరమువంటివి కంఠసము చేయించెడువారు. చిన్నప్పుడు కంఠస్థమైన 

విషయము లెన్నటికి మరిపునకు రావు. దళావతారముల తరువాత *కుదురుగ 

పాపడు గుమ్మడికాయ, ఏంసిన పాపడు విఘ్నేశాయి మొదలుగాగల పాటి 
అన్నియు ఒకొక్కటే నేల్చంచెదరు. చిన్నచిన్న పద్యములు సులభమైన 

శ్లోక ములుకూడ పసిపిల్లలు పాడగలకుు. సెలయేరులో “శ్రీ సూర్యనారాయణా 

మేలుకో హరి సూర్యనారాయణా" యను పాటను బాలుర (పార్ణనాగేయమని 

యిచ్చినారు. ఇది డాలుర గేయము కాదేమో! సూర్యనారాయణ స్వామి వర్ణన 

మాగేయమున మనోహరముగా చేయబడినది. ఆ పాటను తెలంగాణమున 

మల్లేశ్వర స్వామి కిదయమున నలీషేకజలములు దెచ్చు పూజరులు పొడెదరు. 

“వీడేనమ్మ కృష్ణమ్మ, వేణువు నూదే కృష్ణమ్మ మున్నగు (ప్రార్థనా గీతము లన్నియు 

బాలు రీవిధముగా నభ్యపింరు. “చదువులతల్లీ సరస్వతీ” యను సరస్వతీ 

(పార్థనమును, 



వల్లల కటల 3౫x 

“ఇనకా వెనకా వేములతాతా, కనకాపండ్లు కాముని రూపుళ్ 

ఎత ని గొడుగుల్ ఏంవస్తషములు, దూదిడుడుగులు దుప్పటి రేకులు 
వాగునీళ్ళు వనంప్యతి, తెల్లనిగుకోో నల్లన వెంకయ్యకు, నాలుగు చేతుల నమప్కా్రరమి 

అనునదియు 

“ఓ బొజ్జ వనకియ్య నీబంటు నేనయ్య, ఉం(డాళమీదికి దండుజంపు 

కమ్యుని నేయైన కడుమంచి పృప్పైన, బొజ్జ విరుగ దిని పొడిచి గెల్లి. ఆన్సు 

విఘ్నేశ్వర స్తోత్రమును (ఇవి తెలంగాణమున (ప్రచారిమందున్నవి) బాలుర 

(ప్రార్ధన గేయముల కోవల్ నివే, 

ఈ పాటలన్నియు శిశువుల కొరకై పెద్దలు చెప్పినట్టివి. పెద్దలు చెప్పగా 

విని పిల్లలు సులభముగా వీనిని పాడగలుగుదురు. ఇట్టి పాటల నెన్నింటినెన 

ఉదాహరంసవచ్చును. ఆరంభమున పేర్కాన్న బాలగేయముల పుస్తకములందిటి 

పాటలు ము\దింసబడినవి, యతి(పాసములు తాళము లయ మున్నగువాని 

జానమీ పాటలవలన పిల్లిలకు సులభముగా పటుబడును పిల్లలకు నాలుగ దేండ జు నాం! ౧ ద రా 

వయసు వచ్చునప్పటికి నాంతకవిత్వ చమూరంభమగును. 

బాలగేయములందు రెండవ (పధానశాఖ బాలురచేతనే రచింపబడి తర 

తరములనుండి (పవాహరూపమున వచ్చుచున్న గేయములు. అనుకరణళ క్రి 
బాలురం దధికముగా నుండునని ఇదివరకే మనవిచేసియుంటిని. ఇతరులు గాని 

తమతలిదం(డ్రులుగాని చే సెడు పనులన్ని ంటిని బాలు రనుకరించుటకు (ప్రయత్నము 

చేయుదురు, పెద్దలు చేయునటుల తామును చేయవలెననెడు కాంక్ష ఈ బాలుర 

కేలపుట్టునో మనమెరుగము కాని పిల్లలు పెద్దల ననుకరంతురనునది మాత్ర 

మందరకును అనుభవసిద్ధము. తం|డ్రి చుట్ట (క్రాగగా చూచిన కుజ్జడు చాటుగా 
నొకకాగితపు చుట్టను కాల్బును, తల్లి చీరకట్టుకొనగా జూచిన బిడ్డ తానును 
ఏదోయొక గుడ్డను తీసికొని చీంవలె చుట్టుకొని కొంగు వేసికొని అది జారి 

పోవుచుండగా పదేపదే సవరించుకొను [ప్రయత్నము చేయుచుండును.. కనుకనే 
బిడ్డల మంచిచెడుగులు త లిదం[డ్రులపై నాధారపడియుండునందురు. “తనయుండు 
తప్ర్పైన తండ్రి తప్పు “కూతురు. చెడుగైన మాత తప్పు అను మాటలు 
వేదవాక్యములు. 

పిల్లల సొంత రచనములందు రెండు రకముల గేయములున్నవి. పెద్దల 

ననుకరించి పెద్దల గీతములను నేర్చుకొని వానిలో కాళిదాసు కవిత్వములో 

తమ పైత్యము కొంత యనునట్లు తమ సొంతకవిత్యము కలిపిన పాటలు కొన్ని, 
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పూర్తిగా స్వకపోలకల్సితములగు గేయములు మరకొన్ని. “పెద్ద లొకప్పుడ్ల 
తమకొరరు రచించుకొన్న గేయములను పిన్న లనుకరించి నేబ్బుకొందురు. 
ఈ పెద్దలు (క్రమముగా నాగరకత ముదిరినకొలది తమ యలవాటులు ఆట 

పాటలు వృత్తులు మున్నగువానియందు మార్పులు చేసికొనిరి. అనుకరణమున 
నాయాపాటలు పెద్దల్యండి పిల్లలకు సం|క్రమించి పెద్దలచెంత లేకుండ 

పోయినవి. పెద్దలనుండి సం(క్రమించిన పాటలలో పిన్నలు తరములు గడచిన 

కొలది తమ కపిత్యమును చేర్చి ఒకంనుండి మరియొకర కందించుకొనుచు 

వచ్చెదరు. ఇట్టిపాటలు కేవలమొక (ప్రాత యాచారమువలె రానురాను 

అర్థఎహీనెములై పోవును, తలిదం(డ్రుల పాటలనుండి తాము (గ్రహింపగలిగిన 
ఆద్యంత ప్రాసములు, యులు, యమకములు మా(తమే పిల్ల లకు చక్కగా 

పట్టుబడును. ఈ వ్యుత్పత్తితో వారు కూర్చున పాటలలో వీనికి మించిన సొగసు 
లుండలేవుకదా! అందుకే యివి ఇంగ్లీ మలో Nonsense Rhymes అను పేట 

పొందినవి. Nursery Rhymes పిల్ల లకొరకు పెద్దలు రచించినవై నచో 

Nonsense Rhymes పిల్లలు ఫొంతముగా రంచిన గేయములని చెప్ప 

వచ్చును. భావసౌష్టవమును కుదుర్చునంతటి కల్పనాశ క్రి బాలుర కుండదుగదా। 

ఇట్టివానిని అర్థములేని పాటలు Nonsense Rhymes ) అనెదరు. ఒక పాశ్చాత్య 

సండితు డీయభిప్రాయమునే వెలిబుచ్చెను]. కష్టపడినచో ఇట్టి యర్థములేని 
పొటలందుకూడ అర్థము లభింపగలదు, అర్థములేని పాటలు దేశమంతటను 

కొలదిమార్పులతో నొ కేతీరుగా నుండును, కేవలము సొంతకవిత్వ మనిపించుకొను 

ఈ బాలగేయములు మండలమున కొకవిధముగా నుండును. ఆటపాటలందు . 

చాల భాగము అర్థములేని పాటల కోటిలో చేంపోవును, దేశమంతట నవి వ్యా ప్రి 

గాంచుటకు కారణము వానిలొ గేయలక్షణము లుండుపే. వానియందుండు 

నాదసొందర్యము వానిని మార్చు నొందకుండ కాపాడుచుండును. మరయు 

నాపాటలం దాయా ఆటలాడు విధానము కొలదియో గొప్పయో కాననగును, 

ఆటలయం దాస క్రిగల బాలుర నోటబడుటచే నివి పిల్లల నాలంబనముగా బేసికొని 

(పాణములు నిలుపుకొని తరతరములనుండి వచ్చుచున్నవి. 

1. ‘Inthe course of time these became conventionlised into 

an unchanging meaningless form in which all memory 

of their origin is lost. —John Hubert cornyn. 

The Encyclopedia Americana Vol. 20, 
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నాలుగేండ్లనుండి పిల్లల జీవితమంతయు గాటపాటల మయము. 

ఈయాటలందు మగదాంకి వేరు మంయు ఆడువాంకి వేరు ఆటలు కలప్పు. 

కొనియాటలు మగవారు ఆడువారు ఇరుపురును చేరి ఆడుకొనునటివి కలవు. 

ned ముదిరి ఇప్పుడీ _వాతకాలపు ఆటలు మజుమాయమగుచున్నవి. 

ఆటలతో పాటు పాటలుకూడ చెప్పరాని పాటుపడుచున్న వి. మనపూర్వు లేయే 

యాటలాడుకొనుచుండెడువారో సింహాసన డ్వా(త్రింశీక, శుకస్నప్పతి, కాళహస్పి, 
మాహోాత్మిమువంటి శిష్టులరి చనములు గాని, ఉషాపంణయమువంటి శ్రీ లపాటలు 

కాని చదివిన తెలియగలదు, ఇప్పుడాయాటలు మోకై [కొ తయాటలు తిల 

లెత్సినవి. ఇవి విజాతీయములగు ఆటలగుటచే వీనితో కవిత్వము సహకరింప 

దయ్యెను. కనుకనే ఇవి (ప్రజలనోళ్ళ కెక్కకున్నవి. కేవలము పట్టణహాసులకే 
ఈగతి పట్టినది, పల్లె పట్టులందు-అందులో నవగాగరకము ముదురిని తెలంగాణమున 

సీయాటలును పాటలును రెండును, బుతువుల కనుకూలముగా సెలయేచలట్లు 

పారుచునే యున్నవి, ఇట్టియాటల వివరములు సాంఘిక (పకరణమున విపులముగా 

చర్చింపబడును ం 

ఆడమగ భేదములేకుండ పిల్లలను వరుసగా కూర్చుండబెట్టి కాళ్ళ, 

చాపించి లెక్క పెట్టుచు “కాళ్ల గజ్జి కంకాళమ్మి పాట పాడెదరు, కొలది 

మార్పులతో ఈ పాట దేశమందంతటను కలదు. తెలంగాణమున సేకరించిన 

ఆర్థములేని బాలగేయములందు దీనిని చేర్చితిని. కాని కీ. శే. సురవరము 

(ప్రతాపరెడ్డిగారి (పోత్సాహముస శ్రీమాన్ వేదాల తిరుమల రామౌనుజస్వామిగాం 

నడిగి దీనిలొనున్న ఆయుర్వేదరహస్యముల నెరింగితిని, పైకి అర్హములేనట్లు 

కనబడు పాటలు ఎప్పుడో పూర్వము పెద్దలచే రచింపబడి తరువాత పిల్లలకు 

సం[క్రమించినట్టివని ఇడివరకే తెలిపియుంటిని ఇవి పెద్దలు రచించినవనుటకు 

తార్భాణము, సాధారణముగా పైకి అర్థము కనవడకపోవుట; పరి(శ్రమించినచో 

గొప్ప విశేషములు బయటబఐడుటయే. ఇది *'సోమరాజి యోగము. ఈపాట 

యండలి ఆయుర్వేదవిశేషముల “స్రవంతి” ఏడవ సంచికలో (పకటించితిని, 

వివరములు సొంఘీక(పకరణమున గాననగును. ఈ పాటయందలి “కాళ్ళ గజ్జి 

కంకాళమ్మ, వేగుచుక్క, వెలగామొగ్గ' యనునంతవర కన్ని(ప్రాంతములలో 

సమానము ఆ తరువాత ఆవసరముకొలది (పాంత(ప్రాంతమునను పెద్దల పిన్నల 

సొంత కవిత్వములు దూరి ఒకచో పొడుగు మరొకచో పొట్టిగా నున్నది. 

తెలంగాణమున (పచారముగల పెద్దగేయ మొకటి. 
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6క్రాళ్ళృగజ్జ కంకాలమ్మ్య, వేగుచుక్క చెలగి మొగ్గు, మొగ్గగాదు మోదుగ నీకు 

సిరుగాదు నిమ్మలవాయి వాయికాదు వాయందకూర, కూరగాదు గుమ్మ డిపండు 

పండుగాదు పాపడమీసం, మీసంగాదు మింయాలబోత్కు బోతుగాదు బొమ్మలశెట్ట 

శెట్టిగాదు శామలమన్ను, మిస్నుగాదు మంచిగంధిపుచెక్కా 

లింగులిటుకు పందెపూల పటుకు, కాలుపందినిట్లు కిడకుదీనిపెట్టు ? 

ఈగేయమున పదమూడు ఖండములున్నవి. వేంకటపార్యతీశ్యర కవుల “బాం 

గీతావళిిలో ౧నిమిదే ఖండములున్నని, కృష్షశ్రీగార విజయ._సంవత్సరాషసంచికా 

వ్యాసమునను, “పిల్ల లపాటల' ప్పుస్తకమునను నంతేయున్నవి.కాని శ్రీ గంగాధరం 

గారి సెలయేరులో పదునాల్లు ఖండములపాట యున్నచె. అన్ని పాటలందున్న 

అన్నిఖండములకు పోలికలు లేవు. ఒక్కాక్క (ప్రాంతమున నీపాట ఒక్కొక్క 

తీరుగా (ప్రచారమందినది. పాటయందున్న యర్థము బాలుర కవగతముకాదు. 

శేవలము లయ, మరియు వ. క్తపద(గస్తృముగా (Alliterations) నడచు 
చరణములందలి నాదము వారి నాకర్షించును. ఒ కేపడము రెండుపూరు లావ శి 

నందుటచే పిల్లలకు సులభముగా కంఠస్టమగును. యకులెంత కట్టుదిట్టముగా 
కూర్చొనెనో గమనింపుడు.గేయలక్షణము పూర్ణముగా గలిగి సులభపదములతో 

నొప్పారుటవలన పిల్లలందరు సులభముగా పాడుకొందురు 

“బిత్రి'దిరిగెడు పాటలు కొలద భేదముతో రెండున్నవి. ఒకదానిలో స్త్రీలకు 

మరియొకదానిలో పురుషులకు వాజీక రణయోగములు చెప్పబడిన పాటలిప్. బిత్తి' 

దిరుగుట అధికముగా బాలికలందే యున్నది, బాలికలకిది చక్కని పరిశ్రమ 

కలిగించును. 

ఒప్పులకుప్పా, ఒయ్యారిభామా_సన్నాబియ్యం- చాయపిప్పూ 

మినపా పప్పూ; మెరికా బియ్యం-పాలు నెయ్యాడి, పాశంవొండూ 

ఏ మొగుడు దింపే ఆనందమంపి యనునది ప్రీలకొరికును 

“ఒప్పులకుపా, ఒయ్యా్యరిభామా_మినెపా పప్పు, మెంతీవిండీ 

తాటీ బెల్లం, త వ్వెడు నెయీ్యీ=గు పయ దింకు, కులుకూలాడీ 

నడుముగట్టీ, నామాటబట్టి యనునది పురుషులకొరకును ఉపయోగపడు 

యోగములు. ఈరెండేకాక 'బిత్తిబిత్సి బీంకాయ - తమ్మలోని తాటికాయ', 

“తిరుగూ తిరుగూ జల్లెడ, “వానవాన వల్లప్పా,వాకిలి తిరుగూ చెల్లప్పావంటి 

పాట లనేకములీ “విత్తి” ఆటకు సంబంధించినవి తెలంగాణమున (ప్రచార 

మందున్నవి. “పిల్లల పాటలు” పుస్తకమునందున్న "ఒక్క-౦ జుగును, జుగునా 



పీడల డాటలు ౫౩౯ 

మనం, మెనప్పు వత్తి = తారాజువ్వ, వెండిగిన్న జ్ర వెలగారొట్టి, పచ్చీరొట అ 
త షు అట అ కె స లొ మ పాతరొటి, ముగ్గూబుట్ల a ముతకిచిప్ప యనువాట క్ త్రి చంగెడు '.టకం 

అణ i bee 

సందింధించినదే. 

కాల గీ వావళీల్ “ఒప్పులకుప్ప పాటతో “చిప్పచిప్పగోళ్లు అను పాట 

కూడ ఈ యాటకు సంబిందించినబులే ఒకొచొ చేం్చనారు.కౌని తెలంగాణమున 

సూత్రము “కాంగ వొంగగోళ్ళు అను పాదమును, చిప్పి చిప్పి గోళ్ళు ఆను 

పాటయును వేరొక యాట సందర్భమున పాడెదరు. ఆకసముపై జారులుదీరి 
కొంగలు పయనించునప్పుడు పిల్లలు తమ పిడికిళ్ళు మూసి గోళ్ళు పెకి 

క నబడకండునటుల బిగ్గరగా పట్తుకొని ఒక పిడికిలి మీసనుండి వేరొక పిడికిలిని 
ఆతివేగముగా తిప్పుచు కొంగలవై పు చూచెదు. కొంగలు వెడలిపోయిన 

తచనాత, “తెల్లబియ్యగూ వచ్చబియ్యమా' యని పిడికిళ్ళు విప్పి గోళ్ళు చూచు 

కొందురు. ఆస్పుడే పడునో లేక మరెప్పుడు పడునో కాం పిల్లలగోళ్ళపై 
తెల్లని మచ్చలుండును. కొంగ ముత్యము (కెట్ట) చేసెనని పిల్లలు మురిసి 
పోయెదరు.లేతగోరుల నొ త్తిపట్రి తి)ిప్పుటచే రకృసా)వమాగి యటులగునేమో? 

"కొంగ కొంగగోళ్ళు అను పాటలో కునఖ ( గోరుచుట్టు-జష్ట )చికిత్స కలదు 
“విత్తి పాటలందు శరీరమునంతటిని గుండ9ముగా తిప్పెడు లయయును 
“గోళ్ళ” పాటలో అతివేగముగా చేతులను తిం ప్పెడు లయయును కలవు. ఈ 

పాటలు చదువుచున్నప్పుడు మన కన్నుల యెదుట నెనరో తిరుగుచున్నట్లు, 

(తిప్పుచున్నట్లు కానబడును. 

బాలికల యాటలందు “చెమ్మచక్క” (ప్రసిద్ధి గన్నది. ఇరువురు జాలిక 

లొకచో చేరి ఒకంచేతు లొకరు తట్టుచు కుడి యెడమలకు దూకుచు, 
“చెమ్మచెక్క. చారెడేసి మొగ్గ అట్లు పొయ్యింగ-ఆరగించంగ 

రత్నాల చెమ్ముచెక్క-రంగులేయంగ ముత్యాల చెమ్మచెక్క గులేయంగ 

పగడాల చెమ్మచెక్క_-పందిరేయంగ, పందిట్ల బాలుడు.పరుగులెతంగి అని 

పాడెదము. 'బాలగీతావళిలో నీ పాటకించాకలాడి వాణీకింద-జాజిపూల దండ, 

మోరీలదండ _ ముత్యాలదండ, దండోదండ - దండోదండి యను మూడు 

చరిణములు పెరిగినవి. ఈ పాటలో వంధ్యలకును, మొచకమశ్రలకును మందులు 

చెప్పబడినవి. ఇదికూడ అర్థములేని (౦౨80056 Rhyme) పాటయే.*చెమ్మ 
చక్కి యను పాటయందలి గతి దూకులు దూకినట్లుగా నున్నది. యతులు, ' 
ఆంత్య[ప్రాసములు చక్కగా పడినవి, 



౫4౪౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

పది పం[డెండేండ్ల ఆడపిల్లలు రెండు జట్లుగా చేరి ఒక పక్షమునుండ్రి 
మరియొక పక్షమునకు వియ్యమందుటకై (ప్రశ్నములు,సమాధానముల రూవమున్ల 

పాడుచు “బుజబుజ రేకుల ఆటాడుకొందురు ఇది దీర్హమగు గేయము, 

దేవతావివాహముల సమయమున నర్చకిలు,వధూవరుల వై పుదార లిరువురును, 
పాటలు పాడుచు వియ్యపు సంబంధములను కుదుర్చుకొందురు. ఈ *బుజబుజ 

రేకులపాట' అట్టి పాటల కనుకరణమై యుండునని నాయభి ప్రాయము. పెద్దలేది 
చేసిన పిన్నలది చేయుటకు (ప్రయత్నింతురని మొదటనే తెలిపియుంటిని, “పిలల 

పాట" లందును “సెలయేరు? నందును ఈదీర్హ గేయము లున్నవి. సదరం 

పుస్తకమున నిది “గుజగుజ రేకులుిగా మారినది. తెలంగాణమున మా(తము 

“బుజబుజ రేకు'లే యందురు. ఈపాటలో వియ్యమందుకొనెడు ఇరుపక్షముల 
వారి నంవాదములు, కట్నములు కానుకల ముచ్చటలు, అసంతృప్పి, “పెట్టు 

పోత "లధిక మైనంతనే తృప్తి, నిశ్చయము, మున్నగు పెండ్లి చూపులకు 

సంబంధించిన విషయములన్నియు కలవు. నలుగు రెదుగురు కలిసి పాడినచో 

పాట మనోహరముగా నుండును, 

బాలికలు కచ్చకాయలాట నాడునప్పుడు'ఓక్కా ఓ చెలియా,రెండూ రోకళ్ళూ 

మూడు ముచ్చెలకా, నాలుగు నందన్ని” అయిదు చిట్టిగొలుసు, ఆరుం ధారాలు, ఏడుం 

బేటీలు, ఎనిమిది మనమంది, తొమ్మిది తోకచ్చు, పది పెడాియని పాడెదరు. ఈ 

పాట * నెలయేరు' నందును “పిల్లల పాటిలందును “నవ్వులు పువ్వు"లందును 

“బాలగీతావళిి యందును కలదు, 

“కాయ పట్టురాయనికుచ్చు బంగారు కుచ్చు,కాయ నాతో నాడినది సంగాత పడుచు 

కాయ మూడవదియమ్మ ముక్కా-లిపీట, కాయ నాల్లవదియమ్మ నల్లనిపూస 

కాయ ఐదవదియమ్మ అమ్మనికాయ, కాయ ఏడమ్మ నాకాయ ఎత్తె త్రి పట్టుఆను 

మరియొకపాట “పిల్ల లపాటలు”పు స్తకమునందును, “హిందూవబాలికా భూషణము 
నందును గలదు. 'హిందూబాలికా భూషణి మందు దాగిలిమాతలు, దొంతి, 

పూలచెండ్లు, గుజ్జైనగూచ్ళు, నాలుగుమూలల (నాలుగు స్తంభాల)ఆట మున్నగు 

వానికి సంబంధించిన పాటలున్నవి. ఇవి మద్రాసు పాింతమున (ప్రచారము 

నందున్నవి. వానిలో నచ్చటచ్చట మద్రాసు తెలుగు తొంగిచూచుచున్నది. 

బాలికలు గొబ్బిళ్ళుపెట్టి సం[కాంతి సమయములందు పాటలు పాడుచు 

నృత్యములు చేయుదురు. కొ తరాహుల 'గర్ఫో' (గొండి) నృత్యమునకు 



పహాటులు ౫౪౧ a పిల 
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“గొబ్బి” తెలుగు సేత యని శీ) చిలుకూరి ? నారాయణరావు! శ్రీచింకా దీక్షితులు 

కృష్ణ శ్రీకి వంటి విమర్శకు లభి[ప్రాయపడిరి. కాని కీ.శే. వేటూరి (ప్రభాకర 

శాన్తిగాట గొబ్బి గోపిశబ్దభవమని 6.ళాస్త్రిగారి యభిప్రాయ మిట్లున్నది. “దక్షిణ 

భారత దేశమందెల్ల నీ.నతము కొన్నిమార్చులతో నిప్పటికిని గలదని నేనను 
కొనుచునాళ్షిను. ధనుర్మాసమున తెలుగుదేశమున బాలికలు తెల్ల వారుజాముననే 
నిద్రలేచి గొబ్బెమ్మలను పేర గోమయముతో (ముద్దలు) బొమ్మలుగా చేసి ముంగిళ్ళ 
(ముగ్గులు పెట్టి పూలతో నలంకరించి పూజింతురు. 

సువ్చీగొబ్బెమ్మా సుఖమూ లియ్యావే 

తామర పువ్వంటీ తమ్ముల్ణియా కవే 

చేమింతి పువ్వంటి చెల్లెల్నియ్యావే 

ఇత్యాదిగా పాటబాడుచు (ప్రార్టింతురు. ఇట్టి (పార్థనము తిరుప్పావై లొను కొంత 

కలదు. దక్షిణభారతమం దంతటను సామాన్యమైన యొక (వతము ననుసరించి 

దావిడవైైష్టవులు విష్తసంపా9ర్జ్హనారకమగు తిరుప్పావై ని, దావిడ శ్లైవులు 

శివసం ప్రార్థనార్థకమగుతిరుంచావై ని కల్పించుకొనియుందురు.* గొ బ్బెమ్మి పదము 

“గోపెమ్మ” పదభవము. అరవమున 'గొబ్బియళో" *గోపిగక్' పదభవము'4. 
హంసపంశతికారుడు, 

“ద్వారవతీ యీదవకులభర్త కు-తాళహస్తములు తప్పక కొట్టుచు 

వ(జుపురిని దావలమై చిక్కిన-గోపపియునకు గొబ్బిళ్ళనుచుి పాడినది శాస్త్రిగారి 

యూహమునే బలపరచుచున్నది. తెలంగాణమున గొబ్బెమ్మలను పెట్టుదురెకాని 

నృత్యముచేయుట పాటలు పాడుట లేదు. బెజవాడ సమీపమున నుండుటచే 

ఆచటి గాలిపారిన (ప్రదేశములు సరిహద్దు పాొంతములందును, బెజవాడవారి 
సవలెనే మాటలాడు మధిర మున్నగు (పాంతములందును మాత్రమీ 

— “కృష్ణ(శ్రీగారు విజయ సంవత్సరాది సంచికయందు వీని 
గురించి యిటు లభి పాయపడిరి. “ “కిటతక. కిటతక'* ఆని నాలుగేసి అక్షరాల 

కియలతో యతులు నిలబెట్టుకుంటూ దీర్హాకరాలలో చక్కగా మేళవించే కంఠాల 

మాధుర్యాన్ని రంగరించుకుంటూ కరకంకణాల తాళాలకి అనుగుణంగా పడే 

అడుగుల కలుప్తతో స్ఫురించే బాలికా వర్తులపు (ప్రసారాకుంచనాల లయ 

ఎలాంటి హృదయానై నా గంతులు వేయిస్తుంది".(పాచీన పదక లి గొబ్బి 
పాటలు రెంచియున్నారు. 

1; గుజరాతీవాజ కయ చరితము 2. వ్యాస స్య్వంగహము 

8. ఆం(ధప్మతిక విజయ సంవత్సరాది సంచిక 4. “తిరుప్పావై -సవ పదులు” పీఠిక, 



2౪౨ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్సిమ్లు 

కకొలనివోపరికి గొచ్బిళో్ళ. యుదుకిలము స్వ్వామికిని గొబ్బిళ్ళో 

కొండిగొడుగుగా గోవుల గాచిన, కొంపుక శిశువుకు గొర్బళ్ళో 

దుండగంపు డైశ్యుల కెల్లను తల, గుండు గండనికి గెౌద్బిళ్ళో 

పావవిధుల శిజిపాలుని గొట్టిన, కోపగానికిని గొబ్బిళ్ళో 

యేపున కొంగుని యిడుమల బెట్టిసి, గోపదాలునికి గొ బ్సిళ్టో 

దండివైరులను తరంఎన దనుజుల, గుండె దిగులునకి గొచ్చిళ్ళో 

వెందిపెదీయగు చేంకిటగిరి'పై, కొండలయ్యకను గొబ్సికోి! యను రాళ్ళపాక్ర 

వాం గొబ్బిపదము ప్రసిద్ధము. ఇంకను “తారమ్యయ్య తందాన గొబ్బి) యను 
పాటయును, “గొబ్బి ఒకో గొబ్బిగొబ్బుని అను పాటయును, “ఆ పూలు ఈ 

పూలు పశ్ళెమున బోసిియను పాటయును, “గొన్బీయళో చందమామి యను 
పాటయు, “సద్బీగోబ్బెమా నుఖమూ లియ్యావే = రామర పువ్వంటి తవమ్యణ్జీయ్యావే 

చేమంతి సుజ స్టీరిటే చెళ్లెల్నియ్యా = - మొగిలి పువ కంటీ మొగుణ్ణి య్యా వే, సనసపండంటి 

బాలుణ్లియ్యా చెయను పాటయును (పచారిమున గలవు. తెలంగ” ణమున నీ గొబ్బి 

పాటలతో తులదూగునవి బొడ్జెమ్మపాటలు, గొబ్బిళ్ళుపెట్టి చుట్టు చే బాలికలు 

ఇతరాంధమున నృత్యము చేయుచు పాటలు పాడునటులే తెలంగాణమున 

పుటమటితో బొడ్గెమృలు చేసి చుట్టు తిరుగుచు నృత్యము చేయుచు పాటలు పొడెడు 

ఆచారమిన్నది.తోట వజయ రాఘపుసో శ్రీపతి గొబ్బిపాటలు” అన్నమాచార్యాదుల 

గొట్సపాటలికన్ని భిన్నములు. గతిం నివి భేదించును per 
రుదాహరంచిన “కరకింకణములు ఘల్ ఘల్ల నగా-ఏణెడు సరసుల గుండె యల్ 
యల్లనగా' నన్ని గొబ్బిపాట' పై దినికన' భిన్నమని నృ షపడుచున్నది. ఇది 

హుసేని రాగము పొడెదరట. శః గొబ్బిపాటలును, ఇంతకుమున్ను పేర్కాన్న 

“బుజబుజరేకులి పాటలును బాలికల అభినయ నృత్య) గీతములు తకింనవి 

ఆటపాటలు బాలికలకు సంబంధించిన “గుడు గుడు గుంచెంి వంటి ఆట 

లెన్నియో గలవు ఆటలకు పాటలుకూడ కలప. వానినన్నింటిగూర్చి చర్చించిన 

గ 9౦ంథపి_స్టర మగును. 

కొన్నియాటలం దోడిపోయినప్పుడు శీక్షగా కూత (గూత) పెట్టవలసి 
వచ్చును కూత మధ్యల ఆగగూడదు అనగా మధ్యన ఊపిరి విడువకూడదు 

దాగిలిమూతలాట-' “తల్లి"ని చే కొనువరకో లేదా కచ్చకాయలాటయందు 

కొన్ని సంఖ్యలు లెక్క పెట్టువరకో ఓడినవారు కూత షెట్టి యప్పు దీయ్బు 

కొందురు. కూతపెట్టునప్పుడు గూడ కొన్ని పదము లుచ్చరింతురు. “సెల 

యేరు'తో నిట్టివి మూడు కూతపదము లీయబడినవి. 

1. తాళపాకవారి గేయ రచనలు-12వ సంపుటము 1956. 
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త్తి కైట్ చిలక Dob Toe లం Uta 

మొదటి చరణములు పొడిన తరు నౌత చివరమాటలు “బొందులూ' “ముక్కా 
“బిందీ యనువాని నూపిర విడువకుండ నియమిత సమయమువరకు 
ఉచ్చరించిచునే యుండవలయును. దీనివలన పిల్లల శ్వాసకోశములు బలపడును. 

Breathing exercise కన్న నిది పచిరెట్లు లాభకౌరి, 

బాలుర ఆటలు బాలికలయాటలంత సువ్నెతములు కావు.వీనిలో పరి' శమ 

అధికముగా నుండును. బాలురుకూడ దాలికలవలి దాగుడుమూతలవంటి యాట 

లాడెదరు. 'గోడిబిళ్ళ” పంటి యాటలు (ప్రత్యేకముగా బాలురకు చెందినట్లివే. 

ఈయాటకు సంబంధించిన పాటను సెలయేము'నుండి యుద్ధంంచచున్నాను. 

గోడీజళ్ళ గోటీఎళ్ళు కానువళ్ళ కొంచావిళ్ళ 

మానుబిళ్ళు మక్కేదిళ్ళు సానువళ్ళు చక్కనిదిళ్ళ 

కోనుపెట్టి గూను పెట్టి సాచిసపెట్టి గో చి పెట్టి 

అంగట్లో ఆమట్లో ౯ కో కొల్పి బు[రతో గుణించి 

వద్దం క కద్దంశే ఓ నాటి తగవులతో గోటు తీరు ఎలతో 

కంటిమంది సొంటిపిక్క._ చాలరేసి ఇంకాయ 

ఓనమాలు కాక్కాలు ఓడినేదొంగ దాటిమీద కొంగ 
కూ లెట్టివో యి లాలా (న్ 

లాకుగ్రారా మడ కుగారా “గూటీదిళ్ళ థూబొడ్డు? 

తెలంగాణమున *“జాడ్బందర్' ఆటనాడెదరు.* కోతి కొమ్మచ్చి" జాడ్ బందర్” 

ఐనది. బందర్ అనగా కోతి, జాడ్ అనగా చెటు, ఉర్దూ (ప్రభావముచే 
తెలంగాణమున నిది రూ;జా డ్ బందర్ ఐనది. ఈ యాటకున్న పాట 

ఆం(ధదేశమంతటను గలదు. 

కొండమీద వెండీగిన్నె-కొక్కిరాజు కాలు విరిగె 

దాని కేమ్య్మందూ 2 

బపాకు చేదు- వెల్లుల్లిగడ్డ-నూనమ్మ బొడ్డు నూటొక్క-ధారి 

ఇదికూడ ఆర్థములేని పాటల కొటిలో చేంనదే. ఇట్టియర్థములేని పాటలన్ని ఒకచో 
చేర్చి కీ శే, సురవరం (ప్రతాపరెడ్డిగా రికి చూపించగా వ త్రిక పాటయందున్న 



భగ్నా స్టిచికిత్సను నాకెరుకపరచిరి కోతికొమ్మచ్చి యాడుచు చెట్టునుండి [కింద 

పడి “లువిరగినచో దానికి చికిత్సకై తగినమందు పాటలో చెప్పబడినది, కచ్చ 

కాయలాటాడు నప్పుడుకూడ దీని; పాడుదురు) కొందరు వీమర్శిటులు కొక్కి 

రాజనగా సారంగధలు డనిరి, సారంగధరుని కాళ్ళుచేశులు నంకిననాడు సిద్ధులు 

మరల నాతనికి కరపాదములీ మంచుచేత' నతికించియుంచురు. పైన పేర్కొన 

బడిన రెండు కారణములందేది యీపాట పుట్టుకకు కారణమో సరిగా నిశ్నయింప 

పీలులేచు. కొక్కి.రాజు సారంగధము డనుటకన్న కొక్కియనగా వంకరయను 

నర్థము చెప్పుకొని కొంటికిట్టి పాడని భాపంచిన సమంజసముగా నుండును, 

“ చిజ్జగో నె" తెలుగువారి జాతీయమగు ఆట, దీనినే ఉర్దూలో “గిల్లీ దండ్” 

అందురు. దీనికి సంబంధించినెది *ఒంటికాల్, రెండోచిచ్చి, మూడోముచ్చి, 

నాల్గోనడ్డి, ఐదులపెద్ది, ఆకోకన్ను, పోంగాడు' అను పాట. ఒంశి, చిచ్చి, 

ముచ్చి, నడ్డి, పెద్ది, కన్ను అనునవి ఆయాట యందలి వరుసలు, ఒకదాని 

తరువాత నొకటి యాడవలయును, దానికే సంఖ్యలు చేల్చ బద్దిపరకు కొలత 

పెట్టునప్పుడు లెక్కించుట పాటగా మారినది. ఏడు కొలతలకొక “పోరగాడు' 

లేక “పిల్లగా పరిగణింపబడును. చిజ్జగోనెయే గోడిబిళ్ళయట. ఆటలందోడీ 

యప్పులు దీ బృకొనుటకై మగపిల్లలుకూడ కూత పెట్టుదురు. 

“ఇరుకు చింతకాయ-కొరుకితె వంకాయ 

కలబోనాండుతె _- కాకరకాయ 

కాయ కాయ కాయ కౌయ ...... a వంటి కూతపాటలు 

తెలంగాణమున నున్నవి. "సెలయేరులో నున్న 

“ఓరగడం వగడం కవిలికిదంతం-గిర గిర చక్రం గుంజప్ప 

హహూ కరెన్నపాపడి కిడ్డీ కడ్డీ కడ్డీ” 
“చెట్టు గొట్టగా పాలు గారగా-చెన్నాపట్నం దారిచ్చి 

దారిచ్చి దారిచ్చి డారిచ్చి దారిచ్చి” వంటివి కూతపాటలే. ఆటలందోడి 

అప్పుతీర్చిక పరుగె త్తిపోయినను లేదా మధ్యన వెడలిపోయినను పిల్లలందరు 

కూడి గేలిసేయుదులు. బాలికలై నచో, 

“సగమాటల బోయింది చాకలోని పెండ్లాం 

మధ్యాటల బోయింది మంగలోని పెండ్లాం 

అప్పుదీర్చక పోయింది ఉవ్పరోని పెండ్లాం అనియు, మగవా డై నచో 
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“నగమాటల పోయినోడు చాకలోడు 

మధ్యాటల పోయినోడు మంగలోడు 

అప్పుదీర్చక పోయినోడు ఉప్పరోడు అనియు గెలిసేయుదులు గేలి 

సేయుటయందుగూడ బాలబాలికలు యతి(పాసములు విడువరై రి. గతి తప్పరై రి. 

ఆందుకే కాబోలు*తల్లి నాలిని తిట్టినా తాళానికి కలువవలెినను సామెత పబలినది, 

బాలబాలికల కితరుల గేలిసేయుట, ఎడ్చించుటయన్న వినోదము. ఒకం 

దుఃఖము మ౭యొకరికి సంతోషకారణము, ఆటలందుకూడ ఇతరుల నేడ్చింప 

వలయుననెడు కుతూహలముతో బాలబాలికలు “ఉసిరకౌయేి, “అగ్గిపెటై' అట 

లాడుదురు. నింద తమషై బడకుండ (పయత్నముచేసి ఇతరులపై బిడ(ద్రోసి 
గేలిచేయ. ఆటలివి. పదిమందియొకచో గూడినప్పుడు తమళకోతావత్సీ లెకి_౦చు 
కొనుచు ఒకటి రెండను సంఖ్యలకు మారుగా “ఉసిరికాయ, ఊరిబిందె, లవో్య్యో, 

లాదో, చెంచో, బెటో, టాంగు, టీంగు, తమ్మల్ల పెద్దమ్మ, తునుక్కు.” అని 

లెక్కిడుదురు. చివరిమాట ఎవరిని లెక్కిడునప్పుడు వచ్చునో వారు పిత్రినారని 
అందుకే దుర్వాసన వచ్చుచున్నదని గేలిసేయుదురు. ఈ తుసుక్కను మాటను 
మార్చిమార్చి లెక్కి_డినచో ఎవరికనుకొన్న వారికే వర్పించును. తమ కిష్టము 

లేనివారి నీవిధముగా హేళన చేయుదురు, ఇట్టిదే “*అగ్గిపెపై- గుగ్గిపెళ్లై - కోడి _ 
కొమ్మ - పిల్ల - పిత్తు అనుపాట.యతి(ప్రాసములు తిట్లకొది గినవి.ఇటులనే ఒకర 
నెత్తిపై వారకి తెలియకుండునటుల ఆకో అలమో ఉంచియో లేదా ఆట్టివస్తు 
వేదియైన నెత్తిపై పడియుండ నది గమనింపక యున్నపుడు “ఓయమ్మగారి 
నెత్తిల గొజ్జెంకాయని పాడి గేలిసేయుదురు. ఒక్కాక్కప్పుడిట్టి వస్తువేమియు 
లేకున్నను పాటబాడెదరు. గుమ్మడికాయ దొంగలన్న భుజములు దడవుకొన్నట్లు 
ఎవ్వరై న తమ నెత్తిపై చేయిపెట్టి ఏమైన నున్నదేమోయని చూచుకొనగా నది 
లేనప్పుడు తక్కిన బాలురు మరంత గొల్లుమని నవ్వెదరు. ఈ పాటలన్నియు 
బాలబాలికల ఆటలకు సంబంధించినవే. ఆటపాటల నింతటితో విడిచి తక్కిన 

పాటల నారయుదము. 

తమలో తామేకాక బాలబాలికలకు పెద్దలనుగూడ గేలిసేసి యపహసింప 
వలెనను కుతూహలముండును. “గిల్లి కజ్జాలు" పెట్టుకొనెడు గుణ మధికసంఖ్యాకు 
లందు కాననగును. ముసలివారిని, ముక్కి_డివారిని, చేతకానివారిని, పిచ్చివారిని 
వెంబడించి గేలి సేసి సంతోషించుట పిల్ల లకలవాటు.మాయూర తమ్మళపాపయ్య 
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తపు తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

యను వృద్దుడుండెను. ఆతని పేరుతో నొకగేయము (పసిద్ది కెక్కి, నది 

"బోడ కాకరకాయ బొట్టు_.తమ్మల్ల పాపయ్య జుట్టు 

జుట్టుకు మద్దెల గట్టు-కట్టకుం"టె ఒట్టు బెట్టు. అంత్య (ప్రాసములు ముక్త 

పద(గ_స్తము లీపాటలో నల్లి బిల్లి గా నల్లుకొన్నవి. ఈ తంబళ పాపయ్య మరెం 

గొట్టువాడు. కొద్దిగా కుంటివాడు, పిల్లలాతని 'వెంబడించి ఈతీరుగా పా! 

గేలిసేసెడివారు. పాపయ్య చనిపోయినను పాటమా!త మున్నది, ఇదేపాట 

తెలంగాణమున పలుచోటులందు కొలది భేదముతో నున్నని. త మ్మళపాపయ, 

యనుచోట స్టానికుడగు 'అయ్యోరెంకయ్య"నో మరెవరినో ఇంికింీ 
పాడుకొందురు. 

“కోమటి కొమటి కొయ్యఃరొ'జ్టెమీది రొయ్య 

సనీయక్క చెవులు గొయ్య.-నీయాలి ముండ మొయి్యి 

“అయో్యరయోా్య రంతంత-ఆయ్యో్యోరి పెండ్లాం ఓ ౦ంతంత 

ముంత దీసుకపోయి మూలలు బెడితె-న క్కెత్తుకపాయెరా నారాయణి 

“నారాయణ నారాయణ నక్కతోక.న న్నెందుకుంచినవు కొంచబోక 

పుటాాల గంపకాడ దించిరాక-మంచి సీళ్ళ బావికాడ ముంచిరాకి 

“తమ్ముడు తమ్ముడు తాయిత్తు-తము్ముడు పెండ్లాం మురికిత్తు 

మురికిక్తు దీసుక మూలకు పెడితె-నక్కె త్తుక పాయెరా నారాయణి యనుపాట 

లితరుల నపహాస్యము చేయునట్టి పాటలు.చివరపాటలు రెండును యన్, యన్, 

వెంకటస్వామిగారు 1906 లొ (The Indian Antiquary Vol.XXXV) 
(పకటించియున్నారు. ఈ పాటలందు తెలంగాణపు నుడికారము స్వచ్చముగా 

నగుపించుచున్నది, గేలిసేయుటకు పిల్లలకు వారువీరను మితిలేదు. వారివి 
నైన వెక్కిరించగలరు. కృష్ణ(శ్రీగారీచ్చిన (విజయ ఉగాచిసంచిక) 

“బాహ్మణుడు (బాహ్మణుడు బెడ్డముర్క--(ాహ్మడి పెండ్లాం సుద్దముక్క 

కోమటి కోమటి కొత్త బెల్లం-కొంటావా తింటావా? బ్రాహ్మణులను కోమటులప 

వెక్కిరించెడు పాటలు. దసరా సమయములందు పాడెడు పాటంఓ 

హాస్యానుకరణముగా నున్న పాటనొకటి వారుదాహరించిరి, 

“పిడకలూ పుడకలూ అమరంగసెటి-ఆందులో అయ్యవార్ని పండుకో బెట్టి 

తాటాకు వెలిగించి తలకింద బెట్టి-అయ్యయొొ పంతులూ అయిపోయినావౌయక 

పాట గురువుగారికి పంగనామములు దిద్దెడు శిష్యుల కొం టెతనమునకు కిరీటము, 

“పంతులు పంతులు, పావుకేరు మెంతులు-ఎగిరేని కొడితే. ఏడు మెంతులు 
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పాట ఈకోవకు చందినదే. తమకు వడపప్పులో, కొబ్బరికాయలో, అరటి 

పంట్లో ఈయని పూజాంని పట్టుకొని బాలువు గేలిచేసినపాట గమ?ంపుడు. 
“ఆకటిపెళ్ళు కొబ్బరికాయ అమ్మవారికి_చే తిలోని చెల్లనికాని పూజాంకి 

వడపప్పు చలివిళ్ళు అమ్మ వారికి-చే తిలోని చెల్లనికాని పూజారికి 

అగరువత్తులు కర్పూరం అమ్మవారికి-చే తిలోని చెల్ల నికాని అయ్యువారకి(నెల యేరు 

ఒక చిలిపిమరదలు బావగారి నేవిధముగా నేడ్పించుచున్నదో చూడుడు. 
“బావాబావా పసన్నీరు.బావను పట్టుకు తస్నేరు 

వీధివీధి తిప్పేరు-వీశెడు గంధం పూ 'సేరు 

చావడి గుంజకు కక్షేరు-చప్పిడిగుద్దులు గు ద్దేరు 

6వ దేళ్ళనాటి దే పాతదూలమ్ము-వడిపోయె మాబావ పల్వరుస మీద 

పళ్ళని పిప్పాయె నో ర్మెరనాయె-వీధిలో బావగారికి విన సిగ్గులాయె” 

(నవ్వులు-పువ్వులు) 

బావగారనే ఈవిధముగా నపహసించిన కొంచె మరదలికి వదినగాం 

నుడికించు టొకలెక్కకాదు. 

“వదినా వదినా వల్లంకిపిట్టా-గదిలో పెట్టా గంజిసీకొ య్యా 
సీ కొడుకుట్టా నాపేరెట్టా-అన్నయ్య కొట్టా నువ్వేడ్వ నేన్నవ్వా” 

“వదిన వదిన వానింత_-పన్నెండేండ్ల కడుపంట 

తిరిగిచూ నె లేడంట-మళ్ళిచూ నే మంచాన్నున్నాడంటి  [(నవ్వులు-పువ్వులు 

ముసలితాతలను చూడగనే పిల్లల కేమనిపించునో కాని వారిని వెక్టి..౦చి 

ఏడ్చింతురు, ముదుసలి తాతలకుగూడ మనుమల మనుమరాం(డ వెక్కరింపులు 

ఆనందదాయకములు. ఇద్దరి వయోధర్మములకు పోలిక లుండుటచే కాబోలు 

తాతమనుమల సయ్యాట లిట్లు సాగివచ్చుచున్నవి. జీవితమను దినమున కొక 
రుదయమును మరొకరు అ_స్తమయమును సూచింళు రీపా(త్రములు. 

తాత పీత ముంజుకాయ మూత-కొడవలిపెట్టి కోత నంజు నాచ్చేత-వీపు సీరోత 

పిల్లలపాటలు) 

ఈ పాటలందంతటను యతి(ప్రాసాది నియమములు వానియంత నవియే 

వచ్చివడినట్లుండుట గమనింపదగిన విశేషము. తల్లిదం[డ్రులు చెప్పగా విన్న 

పాటలు వారి రక్తములో యతి(పాసములను తాళలయలను ఇంకించును. 

ఆ సంస్కారమే వారినటుల పాడించును, 

బాలురకు, ఆటపాటలకు హాస్యమునకే కవిత్య ముదృవించదు. వారి 





పలల పాటలు ౫ ౪౯ 
Cn) 

సామర్థ్య మీబాలబాలికల కిప్పటికి కలిగినది. వారి బుద్ధి వికసించినది. పది 
బుతువులు గడిచిపోయినవి* ఇట్లి తరుణమున వారి మెదడుకు పెద్దలు మేతలు 

వేయుదురు, చిన్నచిన్న సమస్యలిచ్చి వానిని విడదీయుమందురు. మొదట తెలిసి 

కొనలేకపోయినను తరువాత మెల్ల మెల్లగా వారీసమస్యలను విడదీయుట కలవాటు 

పడెదరు, బాలబాలికల మేధావకాసమునకు దోహద మొసగునట్టివి పొడుపుకథలు. 
వీనిని తెలంగాణమున ( ఓరగల్లు (పాంతమున) శాస్త్రములందురు. శాస్తా9ర్థ 

మెంత కఠినమో వీనిని విడదీయుట యంత కష్టమని కాబోలు పొడుపు కథలకు 

శాస్త్రములని పేరు వచ్చినది, పాలమూరు మండలమున తట్లందురు. 

సంస్క్భతమున(ప్రహేళికలందురు. పొడు పుకథలు (పపంచమందన్ని భాషలందును 

కలవు. ఒకప్పుడు (గీకులు రోమనులు ఈ శాస్త్రములకు గొప్ప (పాధాన్యమిచ్చి 

యుండిరి, మనదేశవాళి కథలందుగూడ వానికట్టి (ప్రాముఖ్యమున్నది. ఎందరో 

రాకుమారులు సాహాసికులు స్త్రీలు పన్నిన శాస్త్రముల చర్చలందు పూర్వుపక్షమై 

పోయిరి. యక్షప్రశ్నలు మనకుండనే యున్నవి. ఈపొడుపుకథలు బాలబాలికల 

'పేధావికాసమునేకు తో డ్పృడుటయేకాక వారిని సాహసికుల గావించును. 

“గోడమీద బొమ్మ = గొలునుల బొమ్మ 

వచ్చిపోయేటోళ్ళను వడ్డించే బొమ్మ” యనుటతోడనే పది సంవత్సరముల బాల 
బాలికలు “తేలు” అని చప్పున చెప్పగలరు. ఇటులనే ‘కిరకిర తలుపులు_కిరాయి 
తలుపులు, పెట్టవ స్ఫయి కాని-తియ్యరావు' (ముగ్గు ) వంటి పొడుపుకథలు 

తొందరగా ఆర్థమగునట్టిఏ; బాలుర నిక్యానుభూతికి సమీపముగా నుండునట్టివి. 
“నల్చాలు వ్రళ్దాలు” పు_స్తకమునందున్న 

“ముక్కు_మీది కెక్కు-రెండుచెవుల నొక్కు 
టకుగంనిక్కుల సొక్కు__జారిందంకే పటుక్కు.” (సులోచనములు) 

“అడవిలో పుట్టింది.అడవిలో పెరిగింది 

మాయింటి కొచ్చింది -తైతక్కలాడింది (కవ్యము 

“పచ్చని పెబలో.విచ్చుకొ నుంది 

తెచ్చుకో బో తేను.గుచ్చుకుంటుంది 

ఎంత గుచ్చుకొన్న ఏమైనగాని 
తిెచ్చుకోమాన-.మెచ్చుకోమాన (మొగలిపువ్వు) 

వంటి పొడుపుకథలును, *సాందూ శాలికాతూవడి మందున్న 
“నూతిలోని పాము_నున్నని పాము 
చారచారల వాము-చక్కనిపాము (పొట్లకాయ్యి 



౫౫౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యవ్సు 

వంటి పొడుపుకథలును బాలురకు సులభ(గాహ్యములు, ఇని [క్రమముగా 

కఠినములై బాలుర మేధను ఒరపిడిపెట్టి వికసింపజేయును. 

“ఇంతంత గుడి గాదు-ఈశ్వరుని గుడి గాదు 
కంచుకొ పెర గాదు-కదిలించగా రాదు (ఆకాశము) 

వంటి శాత్రిములను విష్పునప్పటికి బాలుర తెలివితేటలు ఆకసమంటును.అరము 

లేని పాటలు; Nonsense Rhymes ) మెల్ల మెల్ల గా శా స్త్రార్ధములవరకు పెరిగి 
పోయినవి యతి,ప్రాసము లెప్పుడో జీర్ణమైపోయినవి.భాష భావములు పెన వేసికొని 
బాలుర జిహ్వా(గముల పాదుకొన్నవి.పాటల ఫణుతులు మారిమారి “ఇంతంత 

గుడి గాదు, ఈశ్వరుని గొడిగాద*ను నప్పటికి తెలుగువారి జాతీయభంద మన 

బరగిన ద్విపదను సమీపించినవి. ఇంకశకేమున్నది! ఒక్క. మెట్టు పైకెక్కిన 

ద్విపదయే సొకెత్క_ఓంచును, ఆమెట్టుపెన నుండునది దేశిక విత్వము. దాని 

జోలికి పిల్లలు పోరు. వారెక్క.గల చివర మెట్టు దసరా పండుగ. ఆతరుణమున 
బడిపంతులును ముందుంచుకొని గడలు పట్టుకొని ఇల్లిల్లు దిరుగుచు శ్రీరసు 

విజయోస్తు దీర్హాయురస్తు ఆరోగ్యమస్తు మీకై శ్వర ్య మస్తు, జయావిజయీ భవ దిగ్విజయీకవి 

యని'(బహ్మదీవెనిలిచ్చెదరు,రాజులిండ్లకు బోయి*ఎల్ల పేనుగు నెక్కి ఏలితివి జగము 

అనియును, కోమటివారిని జూచి *కోటికిని పడగెత్తి కోమట్లలోని ఆని యును 

చివరకు ఆరెవాండ్ల గృహములకుగూడ వెడలి “మరాటి భాషలో మహిలోన మీర 

కాతెరే బాపురే కోను కటగెలరి యనుచు పొగడి తమ (శ్రమకు ఫలితముగా “అయ్య 
వారికి బలు ఐదు వరహాలు-పిలవాండ్లకు చాలు పప్పు బెల్లాలి అని “రేపురా మాపురా 

మళ్లి: మ్మనకిి తమను సాగనంపుడని*బాలురా దీవెనలు (బహ్మదీవెన'లిచ్చెదరు, 

ఏనితోడనే వాంకి దసరా పద్యములు, భారత భాగవతములందలి సరళ పద్యములు 

కంఠస్టమైపోపును. శిష్టసాహాత్రీచార్గమున పయనించుటకై యడుగు లిడెదరు 

పిల్లల నింతటితో విడుచుట లెస్స, 



శృంగార గేయములు 

శృంగార ఏవ మధురః పరః (పహ్లోదనో రసః'1! అని యాలంకారకులు 

గృంగారమునకు పట్రము గట్టిరి, సంస్కృత |పాకృతములందును దేశభాష 

౧ందును శృంగారరస(ప్రాధాన్యముగల కావ్యములు వేన వేలు రచింపబడినవి. 

బహుళ (వపపంచమం దన్నిభాషలందును శృంగారమున క (గస్టానమే లభించి 

నట్లున్నది. దీనికి కారణము మౌనవనై జము దక్క వేరొకటి లేదు. (ప్రాణికోటి 

సమస్తము సుఖమును, ఆనందమును నాకాంక్షించియే పస్టాన మొనర్చుచున్నడి. 

కనుక మాధుర్య హేతువై సుఖానందపర్యవసాయియగు శృంగార మింత 

యధికముగా పంపోషింపదిడుట సమంజసమే. జానపదవాజ్యయముకూడ ఇట్టి 

పరిస్థితికి వెలియైనది కాదు. శిష్తసాహిత్యమున కేవలము శృంగార కావ్యములే 

యధికముగా నున్నవి కాని జానపదగేయములందు థశృంగారకరుణములు రెండును 

ఇంచుమించు సమానముగా నున్నవి. జీవితమున సుఖదుఃఖములు రెండును 

సమాన మగుటచేత కొబోలు(దుఃఖ మే యధిక మేమో) సహజత్వ మధికముగా గల 

జానపద వాజడ్రయమున సీ రెండును సమానముగానున్నవి.ఆలంకారకులు ఉషాదిని 

బట్టి శృంగారమును కొన్నిచోటుల (గ్రాహ్యమనియు మరికొన్నిచోటుల దూష్య 

మనియు చెప్పిరి.ధర్మవ్య వస్థిత మెనశ్చుంగార మే ఆరాధ్య మనిరి. వాల్మీకికాళిదాసాది 

మహాక పులట్టిశ్చుంగార మునే (ప్రతిపాదిం చిర.*(ప్రజాయైగృహ మేధినామ్'2అనుటచే 

ధర్మావలంబనమగు కామముపాదేయ మగునని మహాకవి కాళిదాసు మతముగా 

గోచరించును. ఆలంకారికులు ఏకె )వానురాగము, తిర్యజ్లేచృగతము, 
బహుసక్తి కలిగిన శృంగారమును రసాభాసముగా చెప్పినను హరిపాలుడు8ి 

విద్యాధరుడుశీ సింగభూపాలుడుర్ మున్నగువారు భిన్నమతముల (ప్రకటించి 

రసాభాసములని చెప్పబడినవానినిగూడ నుపాదేయములని (ప్రవంచిరిచిరి. కొని 

షా. ధ్వన్యాలోకముంఆనందవర్థ్గనుడు 2. రఘువంశము 1-7 
శి. సంగీతసుధాకరము 4. ఏకావళి 5. రసార్గవసుధాశిరము. 



౫౫౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ్సు 

కేవలధర్మనిరతు లిట్టి వాదము లంగీకరింపరు. వాదముల సంగతి యెట్లున్నను 

ఇన్ని విధముల శృంగారము మాత్రము లోకమం దవిచ్చిన్నముగా సాగుచునే 

యున్నదనుటకు వొజ్బయమున ననేకనిదర్శనము లున్నవి. కాళిదాసంతవాడుకూడ 

తిర్భగతశ్ళంగారమును  వర్ణింపకపోలేటు, జానపదసాహిత్యమునందు 

సూడ నంతియ. మంయును శృంగారము సంభోగవియోగాదిభేదములతో 
శిషసాహిత్యమున (పదర్శంప బడినటులే జానపద సాహిత్యమునందును 

సీ విభేదములు కలవు. శిష్టసాపహిత్య మునశృంగారము నంగరసముగా నం గిరసముగా 

ఇప్పినటులే జానపదసాహిత్యమునందును శృంగారము నంగరసముగా 

నంగిరసముగా గాంతుము, ఐనను శిష్టసాహిత్యమందలి శృం గార రసపోషణమ 

నకును జానపదసొహిత్యమందలి శృం గారరసపోషణమునకును తారతమ్యము 

గలదు, శృంగారమును (ప్రధానముగా వర్ణించినవి జానపద వాజ్ముయమున్గ 

కావ్యములు లేవు కేవలము ఖండ కౌవ్యము లున్నవి. సమస్త లక్షణములత్రో 

నొప్పారు కావ్యములు జానపదుల రచనలందుండుట యరుదు, ఇంతకు 

పూర్వము చర్చింపబడిన పకరణములందు 'పెక్కుచోట్ల శృంగార గేయము 

లున్నవి, వీలు ననుసరించి వానిని వేరే (పకరణములలో నిదివరకే పేర్కొని 

యుంటిని. శృంగారము (ప్రధానరసమైన సెక్కు. గేయము లున్న ను అవి శిష్ణుల 

నిర్వచనము (పకారము కావ్యములు కావు. ఆధునిక భావకవులు రచించిన 

ఖండ కావ్యములటులే జానపదుల గేయములు కూడ విభావాది సామగ్రిని 
సంపూర్ణముగ (ప్రవంచించునవి కాక ఏదోయొక సంచారిభానము నా(శ్రయించినవిగా 

నుండును. _జానపదగేయవాజ్మయమున నితరశాఖలతో పోల్చిచూచినచో 

ము[దితములగు శృంగార గేయముల సంఖ్య అత్యల్పము. అవి యెంత దిహుళ 

సంఖ్యల్ నున్నవోయంత విరళసంఖ్యల్ నచై నవి, ఈ (పకరణమున జానపద 

గేయములం ద(ప్రధానముగా మరియు (ప్రధానముగా పోషింపబడిన శృంగార 

భావములు పంశీలింపబడును. ఇట శృంగారము పరకీయమా స్వకీయమా, 

ఉత్తమ నాయికా నాయక నిష్టమా లేక (పాకృత నాయికా నాయకనిష్టమా యను 

చర్చి లనవసరము. పండిత శ్రీ అక్కిరాజు ఉమౌకాంత విద్యాశేఖరులు 

జానపదగేయములందలి శృంగార మంతయు నీచమనియు దుష్టమనియు కేవలము 

కామ(పే_తమనియు నిందించిరి.! వెంకయ్య చంద్రమ్మ పాట, నారాయణమ్మ 

నాయుడుబావ పాటవంటివి వారి యా(గహమునకు గురయైనవి, వారి దృష్టికీ 

1, నేటికాలపు కవిత్వం 



శృంగార గేయములు 
Xs 

అది యచితముగనే తోచినది. (ప్రస్తుతము మనము విచారించునది శిష్టేతరము. 
జానపదము మరియు (పాకృతుల వాజ్మయ మే కనుక వారి విమర్శానలిట నతుకవు. 
మరయును జానపదులు చిత్రించిన సీతారామాది యు త్రమనాయికానాయక గత 

శృంగారముగూడ పొమరభావసమన్విత మే యని (గహింపవలయును.జానపదుల 
పేరిటనున్న వాజ్మయమందంతటను గోచరించునవి వారి భావములే కాని ఆయా 

పాత్రములభావములుకావు. ఎట్టిగేయములం దై నను జానపదుల పేమకలాపములు, 
సాంఘికనియమోల్లంఘనములు (సంస్కార దృష్టి యనుకొనవచ్చును) 
పరస్పరాకర్షణములే కాననగును. కాని శిష్టులు వాంఛించెడు ధర్మనిరతి గల 
శృంగారమును చూడ గోరుట మన (భమ.జానపదవాజ్యియమునందు జీవితము 
యథాతథముగ నగ్నతేజముతో భాసించును. కావ్యధర్మమైన బొచిత విచారము 
జీవితమునం దంతగా నగుపింపదని యంగికరింపక తప్పదు. జానపద 
వాజ్మయమున కొచిత్యపోషణోద్దేశముతో పా(త్రములకు మెరుగు పెట్టు పద్దతి లేదు. 
జీవితమునం దెంత వై విధ్యము (పత్యక్షమగునో అంతయు జానపద కావ్యము 

నందును (ప్రత్యక్షమగును.అచ్చట నుదాత్తము అనుదాత్తము, సభ్యశృంగారము, 
రసాభాసశ్ళుంగారము, నీచశ్చంగారము మొదలగునవి యన్నియు నొకదానితో 
నొకటి బుజము లొరసికొనుచు పోవుచుండును. కనుక *(ప్రజాతంతుం మా 
న్యవచ్చేత్సీః:'యను (శుతివాక్యములందలి జగదవిచ్చి త్తి హేతుక ధర్మకామము 
జానపదవాజ్యయమం దుండవలెనని యపేక్షించుట ఛాందసము. ఐనను ఇట్టి 
ధర్యావలంబనము గల (పేమశృంగారములతో నొప్పు గేయములు కూడ 
అనేకములుగలవు. కనుక (పకృతము ననుసరింతము* మొదట నితఃపూర్వము 

పరిశీలించిన గేయములందలి శృంగారమును విచారించి తరువాత కేవల 

శృంగారగేయముల పరిశీలింపనగును, 

రామాయణ సంబింధమగు'రొనల్భం ,టెక్లుిఅను గేయమున (పసవవేదన 

ననుభవించు కౌసల్య యనినమాటలు ((ప్రనూతివై రాగ్యము) గమనింపదగినవి. 

ఇది రచించినది గోదానాయకమ్మ. “ఆతనితో నేనేమో రతి చాలయితిని గాని 
వెతల నేనెరుగనై తిని వోయమ్మా వెతల నేనెరుగనై తిని-ఈసారి గడిచితే 
ఇంక నా విభునితో ఏకాంత మాడనమ్మా వోయమ్మా ఏకాంత మాడనమ్మా' 
ఈ (ప్రసూతివై రాగ్యము జానపదులది కాక కొనల్యదందురా?ఇంకను “అతివరో 
వినవమ్మ అతడొక్కునాడు-తరుణి రమ్మని పిలిచి తొడలపై నునిచి తడబడిన 



౫౫ ఆ తేలుగు జానవద గేయసాసి త్యము 

హోరముల్ చక్కగా తోసి.ముంగురులు సవరించి ముధ్దు లాడుచును పే 3 
చే ప అ కౌగిట చేర్చెనో కడుమోహములతో - ఉండగా నేనెట్లు వలదందునమ్మా . 

ఉండితినోయమ్మ ఊరికె నేను - మోసపోతి గదనమ్మ భాసురాంగి” యని 
తానేమి యెరుగనట్లు పలికినది. 

“నతన తవారింభబోకంథుటి యనుపాటలో మిధిలాపురమున సీతమ్మ 
ఒకరా(త్రి (శ్రీరామచం(దునితో కలిసియుండి తెల్ల వారగనే గది వెలుపలికి 
వచ్చునప్పు డామెను వర్ణించిన పద్దతి సంభోగళ్ళంగారమును సూచించును 

“ధగధగ మెరసెటి దంతపు బొగడల పావలు విగదొట్కచునూ-పసుపంటిన 
చీరతో పయి చిట్లిన గంధముతో విడిబడు కొప్పులతో ను-ముసిముసి నగవృలతో నూ 
వచ్చెటి చిన్నెలు జూచి ముచ్చటపడిరి చెలులంకా”. 

“నీతోగడీయియనుపాట చక్కని శృంగారఖండ గేయకృశి. పడకటింటికి 
సీత ఆలస్యముగా వచ్చినందుకు (శ్రీరాముడు గదితలుపులు వేసికొనెను.సీతమ్మ 
తలుపు తీయుమని బతిమాలి బతిమాలి “నాలుగో జామాయె నా (పాణనాథ - 

రత్నహారం బిస్తు తీయవోయి గడియ.కోడుజీంబి తీ న్తీ నా కాళ్లకోఢనై నంమలోబి 
వళ ని దై నళరణొంది పోడినని మధురముగా వేడుకొన్నది, ఈపాటలో 
సంభోగశ్ళంగారము వాచ్యముగ కాక ఎంతో ధ్వనిగా సూచింపబడినది.కౌసల్య 
వచ్చి (శ్రీరామునిచే తలుపులు తీయించినది. సీత రాముని సరస చేరెను “సిగ్గుతో 
(శ్రీలక్ష్మి విభునిసన్నిధికి = చోరగానో దివ్బాం కతలకలా నవ్వా = ఆకులావాసనా 
పానుపుమీద.పోకలా వాసనా పానుపుమీద _ గంధపువాసనలు పానుపుమీద-= 

కస్తూరివొసనలు పానుపుమీద-పువ్వులా వాసన పానుపుమీద-బుక్కా. ల వానన 

పానుపుమీది. దీపపు నవ్వుతోడను పరమళ(ద్రవ్యముల వాసనతో డను సీతారాముల 
సంభోగశ్ళంగారము సూచితము. ఇంతచక్క-ని వర్ణనము మనకు శిష్టసాహిత్యమున 

గూడ నరుదుగా లభించును. 
పై గేయమువంటిదే 'నీతోమృువారి అలకిపాట,అలిగికూర్చున్న సీతమ్మ 

కడకు రెండవమారు చిలుకను రాయబారమంపు |శ్రీరాముడు'చిలుకరో ఓ చిలుక 

మారామచిలుక, ఎజ్జని ముక్కునకు వెండి పొదిగిస్తు, పచ్చనీ రెక్క_లకు పైడి 

పొదిగి స్తు,నీవు పోయె దారిలో శనగవేయి స్తు,శనగదిని నీళ్ళుుద్రాగ చలమదోడి స్తు, 
నిలుచుండి నీళ్లు (దాగ నిమ్మలేయింతు, పడుకుండి పాలు(ద్రాగ పనసలేయింత్సు 

అలసి నీవు కూర్చుండ అరుగు వేయింతు,కుదురుగా కూర్చుండ కురుపింద వేతు' 
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అని 'సంచారామములందు బల్వెలపురిన్ (బౌఢేందుబింబాననల్ 'బెండపూడన్నని 

దారతార కవయగోర దూతికాతతికి “ కాంచీకంకణతారహారకటక గై ) చేయ 

భూషావజల్” లంచమిచ్చినటుల తానును లంచము లిచ్చుటకు గడంగాను. 

కాని చిలుకరాయబారము ఫలింపదయ్యెను, అప్పుడాచిలుక సంధి(\ప్రయత్నములు 

మాని భేదమున సీతమ్మను సాధించెను. చిన్నబోయిన చిలుకను లత్మణస్వామి 

కారణమడుగ నది ఒకయెత్తు ఎత్తి సీతమ్మ వినునట్లుగా 'వారాలుమొగలకు 

వాదమయినాది, వక్క-వర్గంనుండి వాదంబులుండె, ఇరుగు పొరుగున నుండు 

ఇంతులందారు, సిరదేవి అలుకలూ తీర్చుటోయిరి వార్ వళశముగాక వచ్చి 

కూర్చుం|డి- రోయఘురాయు నంట్లోను లయఘుభ్రు తవ్బిందియనెను. రాముని 

యస్వస్థతను విన్న సీత చప్పున లేచి శ్రీరాముని జూడబోయినది. వియోగ 

శృంగారమందీ భావములు తళుకులు. 

కన్సీ శ్రా దోటి వే బిల్లి ఆనుపాటలో చూలాలగు సీతమ్మ శయ్యపై నుండగా 

(శీరాముడా మెను సమీపించి “ఆనాడు నీమేడ కొగ్తినే దేవి, చాల చిక్కుంటివే 

జవరాల నీవు, ఆనాడు నీవద్ద నే పవ్వళి స్తై, చాల చోటాయెనే జవరాల నాకు, 

ఈనాడు నీమేడకొ స్పినే దేవి,చాల నిండుంటివే సదమలదేవి,నీసుతులు నీవును పై 

పవ్వళి స్తే, బౌదాల్యకీందనా నేవబ్బం? న్తు"నన్న మాటలందు శృంగారము మొదట 

వాచ్యముగా నున్నను తరువాత నతిమనోహరముగా సుందరముగా నున్నది. 
*'ఊర్భకాదోబి బది? మహావియోగ గీతము; సకరుణము. 'నీతాదోబి 

ఆసనోవాలుిపాటలో సీతారాముల శృంగార జీవితమందలి మధురానుభూతు లున్నవి. 
“కార దరాయాయణమునసీతను గోలుపోయిన | శ్రీరాముడు తరమాదానిసోయగం 

బెన్నగ తరమా,మది వరరూపమైన సుందరమా,దాని పలుకులును కోకిలస్వరమా' 

యని తలచుకొ నుపట్ల వియోగళ్ళంగారమును, ఆంజనేయుడు లంకాపురీ స్ర్రీల 

వర్లించునప్పటి శృంగారభావములును గమనింపదగినవి. శాపగో పాలుని 
*సుందోరాతాంశ వదోము* నందు సీతావియో గళ్ళంగార మున్నది. అంగుళీయక 

మిచ్చివచ్చిన హనుమంతుడు రామునితో “చి తృగించుము నీదు చిటికెనే లుంగరము 
ఆదిలక్షీశ్రచేతి కమరె కంకణ మను భావము శకుంతలా విరహమున 

చిక్కి పోయిన దుష్యంతుడు “అనభిలులిత జ్యాఘాతాంకం ముహర్మణీబన్ధనా 

త్మనకవలయ (సస్తం (నస్స్తం మయా (పతిసార్యతే*1యను వర్ణనమును 
మీరినది, "వళ లవయద్ధము*వ ంటిపాటలలో సీతారాములశ్ళంగారము మితిమీరినది_ 

వసా tT e 



౫౫౬ తెలుగు జానవదగేయ సాహిత్యము 

భారతసంబంధ గాధలంను “నలచరిత పదము” “సుభ దా కల్యాణము” 

“జ్ఞని రేవా పరణయము-పదము" “దేవయాని చరి తము-జంగంకథివంటి శృంగార 

గేయములు కలవు,మచ్చునకొక వర్ణన ముదాహరింతును, “నలబోరి(తోవదొమున 
దమయంతీవిరహము శిష్ట సాహిత్యము నధఃకరీంచును. విరహీణులకు 

శ త్యోపచారములు (పబంధములందు తరచుగా జరుగును.దమయంతికి జరిగిన 
శై త్యోపచారములు గమనింపుడు. “మంచి గంధము తెచ్చి మగువకు బూసితే. 
కంది తత్ క్షణమందు కస్తూరి యయ, మల్లెపువ్వులదండమదిరాక్షికిని చైవ. 

వాడివత్తలునయ్యె వసుమతీనాథ, ముత్యాలసరము లాముదితకు వైవంగ-మేలైన 
ముత్యముల్ నీలంబులయ్యె,పన్నీరి దెప్పించి పడతి వెన్నున టోయ._కుతకుతఠమని 

యుడికె కువలయాధీళ, చనీ ళ్ళ కాగులొ చసలాకి నుంచితే-వింతగా చన్నీళ్ళు 
వేడెక్టై నయ్య చిగురుటాకులమీద చెలియను జేర్చి కే-పొగలుగా నలమెనా చిగురాకు 
లెల్ల, తరుణీ మణికి మదనతాపంబు రెట్టించె-మగువను పోషింప మాచేత గాదు. 

“నుభ్యదాతల్యా ణము పాటలో నర్జునుడు కపటముని వేషమున సుభ(ద్రతో 
సరసో_క్తులాడుట, కృష్ణ_పేరిత లై రుక్కిణీసత్యభామలు సుభదను గేలిసేయట, 
సుభ(ద్రార్దునుల శోభనము మున్నగునవి శృంగారభావయుతములు. “దేవయాని. 
జంగంకథిఏకతై )వానురాగమను రసాభాసమున కుదాహరణము.తన (పేమను 

నిరాకరించిన కచుని శపించునంతవరకు పోయినది దేవయాని యను 

రాగము, దేవయాని యయాతిరాజుల యనురాగము, శరిష్రష్టాయయాతిరాజుల 

గూఢానురాగము మున్నగునవి శృంగారమయములు. “శశిరేవాపరణయము' 
పూర్తిగా శృంగారగేయము, 

ఇక భాగవతకథలందున్న శృంగారమునకు మితియే లేదు. (శ్రీకృష్ణ 

పరమాత్ముని శృంగారనాయకునిగా నొనర్భి భక్తులు, వేదాంతులు, జానపదులు 

పెక్కు. కథలల్లి రి, గోపికా స్త్రీల జల|క్రీడలు,ఉషాస్వప్నము, రుక్మిణీదేవి ముచ్చట, 

రుక్మిణీదేవి సీమంతము, చిలుక రాయబారము, సత్యభామ సరసము, పారుజాత 
పల్లవి, రుకిిణీకల్యాణము, (భ్రమరగీతలు వంటి స్త్రీలపాటలన్నియు శృంగార 
రసతు౦దిలములు. గోపి కాకృష్ణుల, రాధాకృష్ణుల శృంగారము నంతయు మధుర 

భక్తి పేరుతో జయదేవలీలాశుకాది సంస్కృతభ క్షకవులును, క్షేత్రయ్య 

క్యాగరాజాది తెలుగు భక్తులును అత్యుజ్వలముగా చి (తించిరి..బాల కృష్ణలీలిలం 

వొక. గోపిక యళోదతో “నాయక్క రూపముతో నాయింటికి వచ్చి-రేయెల్త 
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వాతో శయనించి తిరిగిపోయే వేళను-రూపమును మార్చ మాయమెనాడు నేనెట్లు 
మన్నింతు నీసుతు'నని కృష్ణువి ధూర్తళ్ళంగారమును చి(త్రించినది 'గోపికాన్త్రీల 

జల(కీడలందు ధూర్తకృష్ణుని పట్టుదలచే వివస్త్రలై యున్న గోపికలందరును 
రెండు చేతులెత్తి (మొక్కగా “అందరు (మొక్కగనూ ఒక చెలి యదియే 
సందనుచూ అందరి నడుమను ఆందముతోడుత అందందీ మొక్కి” మానము 

చూరలిచ్చిన వర్ణనమున్నది. “ఉషాస్వపఎముిసంపూర్ణముగా శృంగారఖండము. 
ఉషాకన్య నామె సఖులు స్వప్నమున నగుపడిన (ప్రియ డనిరుడ్డుడాయని 
యడుగ “అనగానె కాదంచు నొనంచు బల్క_క యతివ శిరమును వంచను, 
నేతితో తలయెత్తి చెలికత్తె నవ్వినను సిగ్గుచే తలయెత్తదు ........ 
రత్నాలహారమును రదనముల గోరుచును రమణి తా తలయె తృదు, రవి'కెముడి 
గిల్లుచును రాయిడి నొప్పుచును ఉవిద తా తల యెత్సదు, ఇట ఉషాకన్య 
ముగ్గనాయిక, భాగవతాదులందు ఉషానిరుద్ధుల వివాహము రాక్షసము. కాని 

ఈ గేయమున పితృసమ్మతము. ఉషాకన్య అనిరుద్ధుని (పేమించిన వార్త 
ని త్రరేఖవలన విని బాణాసురుడు పరమసంతోషమున నంగీకరంచి ఇరువురికి 
ఏదాహ మొనర్భెను. బహుశః జానపదులు, ఉషానిరుద్ధుల (పేమకలాపములకు 
పులు గలిపించిన నిరోధముల కొల గించియుందురు. రుక్మిణీదేవి ముచ్చట, రుక్మిణీ 
దేవి సీమంతము, చిలుక రాయబారము, సత్యభామ సరసము మున్నగు పాట 
అందున్న శృంగారభావములన్నియు పౌరాణిక గేయ [ప్రకరణమున చేర్చతిని. ఈ 
పొటలన్నియు రసగుళికలు. నేను సేకరించి భాగవత కథలందు జేర్చిన[భమర 

గీతలు 'వి(ప్రలంభశృంగారమునకు మకుటాయమానమగు గేయము. దీనిని గూ ర్చ 

కూడ ర0డవ_పకరణమున చూడనగును. 

చార్మి తకగేయములందు కూడ శృంగారము లేకపోలేదు, పల్నాటివీర 
నరిత్రమున 'విరహతాఫము దొట్టి వేసట పుట్టి, వడియవస్థలు మేన (ప్రా ప్తించి 
మించ, బహువేదనల బడి పారంబు లేక, ఉసురుసురంచును ఉడుగని జాలి, 

భావంబుల్ నుండి భయమును బొంది, తనువు కంపింపగ తగుమాట మరచి.... 

పొం సిగ్గు విడిచియు భుజియింపమాని,తపియింప దేహంబు తరి చెన కాక,తడబడ 
నాలుక తల్లడంబంది, జీవంబు దొలగంగ చింతయొనర్శ్భి" పరవశమ్మున 

పొన్నుపె నున్నట్లు, బాలచం[దుని సమక్షమున నటించిన శా౭మాంగియను 



౫౫ ౮ా తెలుగు జూానవద గేయసా హిత్యము 

శ్యామౌంగి నతి_పేమ అక్కున చేర్చి,కాటుక చెదరంగ కన్నీరు దుడిచి, చెదరిన 
కురులను చిక్కులు దీసి, సీమంత మొగిదీర్చి చేర్చుక్త నిలిపి,కౌగిట బిగియించి 
కొంచనరత్న, హారంబు లెదమీద నమరికచేసి, కెరలి మోహమున చెక్కిళ్ళు 
ముద్దాడిన ఘట్టము జారణీశ్చ్ళంగారమునకును, ఏడుజాములై నను భర్తృ 
సాన్నిధ్యమును బడసిన వీరనారీమణి మాంచాల యనుభవ ముతమవు 
శృంగారమునకును ఉదాహరణము. ఇటులనే దేశింగురాజుకథ, పెద్దబొబ్బిలి 

రాజుకథ్క సదాశివరెడ్డి కథలందు వీరదంపతుల యనురాగ ముత్తమ(శేణికి 
చెందినది.బంగారు తిమ్మరాజు కథలో రంగసాని ప్రణయము వేశ్యాశళ్ళంగారమ్ము 

కరుణరసపూరితములగు కథలందు లక్ష్మమ్మ, సన్యాసమ్మ, మండ పేట 

పాపమ్మ, నల్లితంగాశ్, ఎరుకల నాంచార్హి వీరరాజమ్మ పాటలందు ధర్మ 

స్వభావులై న జానపదదంపకుల యు తృమశ్శంగారము ధ్వనించుచున్నది.ఒక్క.. 

సారంగధర చరి(త్రమున మా(తము తుచ్చశ్ళంగారభావము లున్నవి. ఇచట 

గూడ ఏకతై )వానురాగమే (ప్రదర్శితము జానపదుల శృంగారము నీచమను 
ఉమాకాన్త విద్యా శే ఖరుల యభిప్రాయమునకు సన్యాసమ్మ, మండ పేట పాపమ్మ, 
పీరరాజమ్మ,కామమ్మ, ఎరుకల నాంచారి వంటి జానపదుల కథానాయికల పవి త 

చర్మితములు సరియైన సమాధాన మీయగలవు. శిష్టసాహిత్యమందును గూడ ఇట్టి 
పాత్రము లరుదు. వీరందరును (పొతఃకాలమున స్మరింపదగిన పతి(వతలు. 

అహల్యా, (ద్రౌపదీ, కుంతీ, తారా; మండోదరీ కాంతలవల్ నుతృమగుణ 

శీలములు కలవారు. ఈకథలం దధికముగా కరుణరసమి(శ్రితమగు వి(పలంభ 

శృంగారము కౌననగును. ఒక్క సారంగధర చరిత్రమున మాత్రము హేయ 

శృంగార మున్నదని మనవిచేసితిని. సారంగధరుని మోహించి చిత్రాంగి, 

“చిలుకలను గోర్యంకలను జూపినాది, అతనిచే వాని విడిపించినాది 
సర సపద్యములు చదివించినాది, ఈమె నిను వలచె ననిపించినాది 

గృహమయూరముల నులికించినాది, హ స్తములచేత నాడించినాది 

హంసలకు నడకలను సేర్చినాది, లలితపుష్పులత లగుపరచినాది 

అల్ల కొమ్మపై చూడుమన్నాది, పూలగుత్తులవి మేలువన్నాది 
నాడెమెరిగి చేబూనుమన్నాద్కి మంచి సౌఖ్యము (గహించుమన్నాది 
జక్క-వల కవలపయి చూచినాదిి కన్ను గిలిపి చూపుచు నవ్వినాది 

వీటి [క్రీడ బరికింపు మన్నాది, తగిన యనురాగమని పొగడినాది 
మదనరూవ సీమహిమ యన్నాది, మెళ్లెపూదండతో గట్టినాది 
శయ్యుపయికి దోడొ-ని పోయినాది, అతని గూర్చుండబెట్లుకొన్నాది 



తాను సరస గూర్చుండి యున్నాది, _పాఢశాలివని యుంటినన్నాది 

గుటు వెడలించివే సి వన్నాది, జాణవొదువని శ్లాఫించినాది 

ష్ బుచ్చుకొని పోతివన్నాది, దాని నిచ్చిపోవలయు నన్నాది 

ఇటుగాక పోనివ కనన్నాది, కీల్జడ నతని పయి జుట్టినాది 

మోహపాశమున గడితి నన్నాది, ఇంక నేరీతి వెళదువన్నాది 

తళుకు చెక్సి_ళ్ళు ముద్దాడినాది, కఠినమిక నుంచకని వేడినాది 

సీదు సరసతకు లోపమన్నాది, లోచనముల కొనందమైనదన్నాది 

తనమన సృంగమాయె నన్నాది, ఇపుడు లజ్జ పరిహారి మైనాది 

కషకర:జశత.నాందిళచ' కన్నా పము సంతత DH ఇ 

-సేను జెప్పినది మది నుంచవోలు, వేదశాస్తో9 క్రమని యెంచవోయి 

పరిమతి త్వ మానందమయమోయి అదియు సర్వగత మై యుండునోయి 

(పకృతిచే నదియు దొరకును గదోయి (ప్రకృతి యనగాను నస్త్రీయంతమోయి 

స్త్రీల బొందుటానందకర5 మోయి అందులో జారరతి సౌఖ్య మోయి 

వనిత వలచి వచ్చిన వానికోయి, నిరతిశయ సౌఖ ము గల్లును గదోయి 

ఇందు కితిహాసవ.లు జరిగెనోయి, సృష్టి స్త్రీపురుషులకు సంగ మోయి 
ఆదిప్పరుషుడా (పకృతిసిద్దుడోయి. (బహ్మ మొదలుగా బరికించవోయి 

నలువ చెలిని మోమున నిర్చెనోయి, హరియు సఖిని రొమ్మున గిట్టైనోయి 
గోపింల కోర. లీడేక్చెనోయి, కుబ్ది కోరి వచ్చిన గూ డెనోయి 

సతికి తనువిచ్చె సర్వజ్ఞుడోయి, దారువనకాంతలకు తారనోయి 

గౌతమునిభార్య కిం_దుడోయి తాను పడరాని పాట్లు పడెనోయి 

నిష్టచేనున్న కౌళికుండోయి, వలచి యా మేనకను గలనెనోయి 

"పెద్దలెల్ల నిటులున్నవారోయి, వారు నడచినది మార్గము కదోయి యని జారిణీ 

శృంగారమును కనబర చెను, ఇట్టి అనాచిత్య[,ప్రపృత్తమైన ఏకతై వానురాగరూప 

శృంగారాభాసమగు దుష్టశృంగారమువలని హాని ఈ కథయందే తేలిపోయినది. 

చిరొంగి తానొనర్చీన పాపఫల మనుభఏంచినది. కనుక నిట చితి)ంపబడినది 
'హేయశ్ళంగారమైనను నీతిబోధకమని గమనింపవలయును. ఒక వస్తువు 
నందలి హేయత నుగ్గడించి నీతిని గరపుటగూడ ఒక పద్ధతిగా మన పూర్వు 

లంగీకరంచినారు. భర్హృహర, సంకుసాల నృసింహకపిపంటివారి రచన లిందు 

కుదాహరణములు. 

అద్భుత కథా (పకరిణమున'కమ్మవారి పణతి-పసల బాలరాజు “కాంభోజ 

రాజి “గాంధారి” “ధర్మాంగద చరి(త్ర-పాముపాటి మున్నగు కథలందున్న 

శృంగారము కూడ అనౌచితీదోషదూషితము కాదు కమ్మపణతి కథలో నాయికా 

నాయకు లేకకులమునకు చెందినవారు కారు. మనకు సంబంధము కుదురనేరదవి 



౫౬.౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

బాలరాజన్నను కమ్మపణతి 

“నాతల బుట్టెనే నాథు వరియింప, (శ్రీకృష్ణ రుక్మిణి జేరదే మున్ను 

కులము నడ్డుగ జేసి కొజత లెంచెదవు, కులమన్న నేమయ గుంపం[డుకాదె 

గుంపులో ఎదియైన గుంపు కదయ్య, వెలను కమ్మలరీతి కలదె పుట్టుకను 

(పేమయుండిన చాలు పెండ్లికి బాల, మనసు పట్టని పెండ్లి మరిమేల చాలిఅనుట 

సంస్కారదృష్టిని వెలార్చునే కాని దోషభూయిష్టముకాదు. ఆంత్యమున నిరువురీ 

కుద్వాహమగుటచే వార పేమ ఆదర్శమైనదేయని మనవి. గాంధారి కథలో 

శృంగారము వాచ్యముగా నున్నను అనుపాదేయము మా(త్రము కాదు. గాంధారీ 

బాలరాజుల కౌం(ధుల కత్యంత|పీతిపాతమైన మేనరికపు వరుసలున్నవి. 

గాంధారీచాలరాజులకు జరిగిన సంవాదములు, గాంధారి బాలరాజును నర్మ గర్భముగా 

నితరులకు తెలియకుండునట్లు సంబోధించిన గేయములు మనోహరములు, 

ఇరువురికి జరిగిన సంవాదము ఎలపొటగా నున్నది. 

గాంధారి ౩ చం్మిదకావి తలపాగ, జగ్గుమీర చుట్టుకొని, సందు వీధిన వేగ రాంగనూ 

ఓ బాలరాజ = చందమామ వసుకొంటిని 

బాలరాజు; వీవున్న పట్నానికొ సె, సీ భాగ్యము నేనేమెరుగ, ఇరుకట్ల పాలై పోతినే 
ఓ శివగాంధారి - నీకు దేవుడెట్ల సాయమయ్యెనే 

గాంధారి : చిక్కుదీసి కొప్పుబెట్టి, (శ్రీగంధము చుక్కబెట్టి, చొక్కమైన మేడ పైకేమీ 

ఓ బాలరాజు - నిక్కినిక్కి. నిన్నె చూతును 

బాలరాజు: ఊరిముందర ఉల్లితోట, ఊరినడుమ మల్లె తోట, వచ్చిపోయే చదువుల 

బడిలోన _- ఓ గాంధారి . పాలు అన్నం వీషము లాయెనే 

గాంధారి : కూడెనాడు కూడిపోతాం, కుండలో జలము కూడిన విధము, మన కూడికలు 

పాయిదెల్లానె - ఓ బాలరాజ - పాపకర్మవు మాట లాడేవు 

బాలరాజు; తీయ్యమామిడి వృక్షం కింద, ఇవ్వరాని దాసలిచ్చి, గద్దరించి 

పొయేనంటావా - ఓ శివగాంధారి = దేవుడెట్లా సాయమయ్య నే 

గాంధారి : గాజులు ఘల్లుమనకుండ, గంధము పేడె త్తకుండ, కోరితిరా నీ కౌగిటిని 

ఓ బాలరాజ _ కొడుకు తల్లి నౌతా ననుకొంటిసి ఈ పాటలోని చివర 

చరణము పెక్కు. మోహశృంగారగేయములందు కానవచ్చినది. ఇదే 

సందర్భమున ఇతరులకు తెలియకుండునట్లు గాంధారి నర్మగర్భముగా బాలరాజాను 

'సంబోధించిన రెండు పాటలున్నవి. బాలరాజు ముసుగు కప్పుకొని కాకర 

పొదలో దాగియుండగా గాంధారి యిటు లాహ్వానించెను. 

“కాకరాచెట్లోటి బూని - నాతో - కలినిపోదువు రావె బూని నౌ 
వద్ద యెవ్వరు లేకె _ బూని వచ్చి _వాలలాడి పోవె బూని-నీకు 



శ్రంగార గేయములు ౫౬౧ 

బాస యిచ్చినానె బూసి - నీకు = బలిపీట గొట్బెనే బూని - సీవు 
రట్టుచేయక రావె బూసి నీవు - రడ్డాడి చేయకే బూని” బ్రాల్రరాబ్రొక్ర గోతిలో 

దిగి తలపై బండ నొకటి చాటు పెట్టుకొని దాగియుండగ నాహ్వానించిన వాట 

తుమ్మెద పదము, 

“ఆదినాధుడరావె తుమ్మెదా - అల్లతడు _ వూరికిబోయె తుమె్మదా 

వద్ద యెవ్వరు లేరు తుమ్మెదా - వచ్చి - వాలలాడిపోవె తుమ్మెదా 

చెట్టు వేనిపోయె తుమ్మెదా - వో - కావలెవ్వరు లేరు తుమ్మెదా 

ఓ రాతికిందాయున్న తుమ్మెదా - వ నెతిబరువు దింపె తుమ్మెదా 

నీకు బాసలిచ్చినాను తుమ్మెదా - నీకు - బలిపీట గొట్టాను తుమ్మెదా". 

శ్రీ చేకుమళ్ళ కామేశ్వరిరావుగారు గాంధారకథ నత్మంత(ప్రాచీన 
మనుచున్నారు.కాకతి రు(ద్రాంబయే గాంధా[యని వాం మతము,'రుదాంబ 1260 
నుండి 1295 వరకు పాలించినది రాజ్యానికి రాకపూర్వమే ఆమెకు సివాహ 

మైనది. జంగం కథను కవి రుదాంబ పరిపాలన అయిపోయిన పిమ్మట 

రచించినస్పటికి దీని రచన 1800 దాటదిని! వారి యభిిప్రాయము.రు[ద్రాందియే 
గాంధారి యనుట సరిగాదు. కథ మాత్రము (ప్రాచీనమని ఇప్పవచ్చును. ఈ 
గేయములు (ప్రక్షీప్తములు కానిచో పాల్కుకి పేర్కొన తుమ్మెదపదముల కివి 
పూర్వరూపములు కావలెను. . 

శవవైైష్టవమతములకు సంబంధించిన గేయములం దనేకిములు 
శృంగారకళాఖండములు,పసగాడ సన్యాసికవి (బాసిన గంగావివాహమున హ డు 

దక్షీణనాయకపా[త్రమును నిర్వహీంచెను. గంగాశివుల విరహము లీగేయమున 
చక్కగా చి(త్రింప బడినవి.“భళ్ళాణ రాయచరి[తము”న శివుడు మిండ జంగమ 
వేషమున చేసిన శృంగారభాషలు, పట్టణమున వేళ్యవాటికల్ ని వేశ్యల వర్ణనము 
లవేలములు. "కొమిరెల్లి మల్లన్నకథిలో మల్లన్నకూడ దక్షిణడాయకుడే. 
(భమరాంబాా మ్యాడలదేవి, మల్లన్నల పథమసమాగమవేళ నున్న శృంగార 

భాషణములు కొంత _ మితిమీరినవి. “సురాభాండేశ్వర కథి యందు 
సరకీయశ్ళంగార మున్నది. వైష్ణవకథలందున్న శృంగారముగూల్చ వేరే 
చెప్పనక్కరలేదు. శ్రీకృష్ణస్వాస్వామి కెన్నిరంకు లంటగట్టినను ఆమహానుభావు 
డూరకుండునే గాని కాదు లేదనడు. జానపదులశేమి శిషులకేమి శృంగార 

1 గృహలక్ష్మి, 15 వవిల్ 1055. వుట 861 
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నే తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యన్న 

రసమును పోషించుటకు కృష్ణపా(త్ర మొక చక్కని యాలంబనము, శవులు తప్ప 

తమ హృదయములందున్న భావము లన్నింటిని (శ్రీకృష్ణుని పేర వెలా ర్చెదరు, 

వరదరాజు పె౦డ్లి,ఆండాళ్ చరిత్రము, వేంక మేశ్వర్ల వేటలలో చక్క ని శృంగార 

మున్నది, “చెంచీతకథి పూర్తీగా శృంగార గేయము, ఏకాదశీ మాహాత్మ (ముగ 

మోహీనీరుక్యాంగదుల (ప్రణయము వర్ణింపబడినది, వీనియందు పోషింపదిడీన 
శృంగారభావము లన్నింటిని ఇంతకుపూర్య మే రెండవ (పక రణమున చేర్చి 

యున్నాను భక్తిసారస్వతమందు మధురభక్తి పేరుతో శృంగారము పోషింస 

దిడినది.దానిని పారమార్ధ్కగేయముల (పకరణమున పేర్కొని యుంటిని.కనుక 

పూర్వోదాహృత గేయములందలి శృంగారరిసచర్చ నింతటితో విరమించి 

ఇంతవరకు పరిశీలింపని శృంగార గేయములగూ ర్చి విచారీంతము, 

శృంగారపూరీతములగు జానపదగేయములు లక్షోపలక్ష లున్నవి. కొని 

ము(దింపబడినవి మాత్రము నూర్హసంఖ్యలో నున్నవి. చెల్ మోహనరంగ, 

వెంకయ్య చం(దమ్మ పాట, నారాయణమ్మ పాట, సిరిసింమువ్వ పదము, రంగం 

పదములు వంటి కొంచము పెద్దపాట లచెనవి. ఇట్టి శృంగారరసాత్మక 

గేయములే నండూరి వెంకటసుబ్బారావుగారు మరియు అడవి బాఫిరాజువంటివారని 

రసావిష్టుల నొనర్చినట్లు శ్రీహరి ఆదిశేమవుారు తమ (గ్రంథమున 
పేర్కొనియన్నారు. మరయును (శ్రీఉన్నవ లక్షీనారాయణ పంతులుగారి 
“మాలపల్లి "యందలి జ్యోతి అప్పదాసుల (పేమ ఇట్టి గేయములకు వ్యాఖ్యానమనిర 

వెండితెరకును, గామఫోసు రికార్డుల కెక్కుట వీనిపచారమును (పాళస్త్యమును 
వెల్ళడించును. ఈపాటలే (శ్రీ ఉమాకాంత విద్యాశేఖరులవారి యా(గ్రహమునకు 

పాత్రములయినవి. 

“వాంకయ్య _=చం(దమ్య వొభి'ఆం(ధ్రదేశపు నలుమూలల (ప్రతిధ్వనించునట్టీ 

గేయము. ఈ గేయమంటున్న ఒక్కొ_క్కచరణ మొక రసగుళిక.ఇది శృంగార 
కరుణముల కలపోత మొత్త మరువది ఖండముల గేయము, సంవాద రూపమున 
నున్నది. ఈపాట వెంకయ్య చంద్రమ్మ గాధ తెలిసిన జానపదు లల్లి నదిగాక 

కేసలము వారిమాటలే యనునట్లున్నది. వెంకయ్య హరిజనుడు. చంద్రమ్మ 

కాపుపడుచు, సంఘమునకు భయపడిన వారి (ప్రజయసా(మ్రాజ్యమునకు, తన 

గర్భమున గలుపుకొన్న గోదావరీతటమున నే(గ్రామమున పట్టాభి షేకమయ్యెనో 
తెలియరాదు, 



“చింతచెస్పే క్కేవుః చిగురాకు కో సేవు కొమ్మయిరిగితె ముండకొడుకో 

శెంకయ్య, కూలిపోతవు ముండకొడుకో రెంకయ్యి 

6ర్రావిచెక్తేక్కేేవు రాగాలు తీనేవు రాలిపోతవు లంజకొడుకో 

కష్ట ల రాలిపోతవు గండుకొడుకో రెంకయ్యి 

“ఈతకలుకొ అకు ఈత చె ప్టైక్కేవు కల్లుతాగికె పఒండకొడుకో 

కెంకయ్య, ఒళ్ళు గుల్తొతది వముండకొడుకో రెంకయ్య్యి 

“కాలు బెణీకీందాని కనబడకపొయ్యేవు కట్టుకడతా వేగరారో 

రెంకయ్య, కట్టుకడతా వేగరారో రెంకయ్య” యని చంద్రమ్మ పిలుచుటలో 

సియురాలికి (పియుని గూర్చిన జాలి,దయ,(పేమములు పామరభాషలో నచ్చొత్తి 

ట్లున్నవి. ఇవి “(పేమ పశ్యతి భయాన్యవదేఒపి'! యన్న భారవికవి యర్థ 
శౌరవమును వ్యాఖ్యానించుచున్న వి, 

శిరసు తొడమీదెట్టి చిరునవ్వు నవ్వితే సింతలన్నీ మాయ మైనాయే చం(దమ్మ 
వంతలన్నీ మాయమైనాయే చం(దమ్మి 
“పండుయెన్నెల్లోన పక్కేసి పడుకుంట, మల్లె సెజ్జగ మారిపోనాదె చందమ్మి 
పూల నెజ్జగ మాలిపోనా దే చంద్రమ్మ 

ఒక్క-కౌగిలిలోన ఏకమైపో తేను పెన సుక్కలు నవ్వినాయే చం దమ్మ 

కింద సుక్కలు రాలినాయె చంద్రమ్మ యను వెంకయ్య (ఊమహృదయ 

మాధునికభావకవుల కెందరకో కవితారసము చూరిలిచ్చినది. 

మాలోణ్ణి పెళ్ళాడ్తె మరియాద పోతాది మాట్లాడ కూరికో వే చం దమ్మ 

మాట్లాడ కూరకో వే చంద్రమ్మ 

చాటుచాటున మనము సరసమాడుతుం ప ఏపోరు పొక్కుండ దే ఉందమ్మ 

ఏపోరు పొక్కుండ దే ఉందమ్మ 

మంచిమన నై కేను మాలోడిమాపేల కులమెన్నుకోలేదురో వెంకయ్య 
గుణమునే చూశానురో వెంకయ్య 
నిన్ను పెళ్ళాడితే నిలువనియిరు నన్ను కులము తక్కూవని కొట్టవస్తుండారు 
ఎందుకొచ్చిన బతుకే చం[దమ్మ నేనింక బతుకలేనే చందమ్మ 
గుడికి వెళ్ళాటోతే గుండె బెదురుతాది హీనజాతిలోన ఎందుకు పుట్టానొ 

నువ్వొకతి వే వెళ్ళవే చం(దమ్మ, నువాకతెవే వెళ్ళవే చంద్రమ్మ 

ఆడనున్నా సామి ఈడనూ ఉన్నాడు, ఈడనున్నా సామినే చందమ్మ 
నేను కొలుసుకుందునే చం(దమ్మ 

ఇద్దరాము కలిసి ఏకమగ నుంపేను, ఏడులోకౌలు మనకౌడనే ఉంటాయి 

ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దే చంద్రమ్మ, ఇక్కడ వే ఉండిపోదామే చందమ్మి యను 

l కిరాతార్డు నీయ ము 9.10 



కహ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

భావములు సంఘమునుగూర్చియు దేవతలను గూర్చియు దళితజాకుల మనో 
భావములు వెల్లడి పేయుచున్నవి. అచ్చటచ్చట (శీ జాషువా కవి తొంగిచూచ 
చున్నట్టుండు ను. 

“వున (పేవులత పెరిగి మనల నొకటిగ జేయ మనకడ్డులౌతవా మత కట్టుదిట్టములు 

మనమందు చింతలేలా చం్యదమ్మ మనకిట్టి చింతలేలా చం|దమ్మి 

'వెండికొండలాగ పండు యన్నెల్లోన మిలమిలా మెర నేటి 

చెపవు కెరటాలలో కాళ్ళ కడిగికొందమా వెంకయ్య-కబురు లాడికొందమా చంద్రమ్మ! 

వంటి కోమలభావము లనేక మీగేయమునందున్నవి. 

“నిన్ను విడువాలేను నిన్ను కూడాలేను, 
తిప్పలూ పడలేనురో రెంకయ్య తిట్లు కాయలేనురా వెంకయ్య 

గోదావరికిపోయి గోవిందునకు _ మొక్కి 

కడ తేర పోతానురో రెంకయ్య కడసారి చూపిదేరో రెంకయ్య 

నువ్వు నచ్చీపోతె నేను నిలువాలేను, 

నేనుకూడా పస్తనే చంద్రమ్మ నీతోడ నేమందునే చం[దమ్మ 

స్వర్గలోక ములోన చల్ల ని చోటులో సరసములాడుదామే చంద్రమ్మ చందమామను 

మాతమే చంద్రమ్మ” వంటి త్యాగపూరితమైన (పేమ అత్యంతదయనీయముగా 
శున్నది.గోదావరీనది కడుపులో గలసిపోయిన ఆ(పేమికుల (ప్రణయగాధ నీటి 
గలగలలం దిప్పటికిని (పతిధ్వను లీనుచునే యున్నది. ఇంత సవమితమైన 

పేమమును నీచశ్ళంగార మనలేము. సంఘనియమములు మానవకల్పితములు. 
ఒకప్పటి వ్యవస్థ ఇంకొ కప్పుడుండదు. కులముల కట్టుబాట్రిప్పటికి చాలమట్టుకు 

కడ లిపోయినవి,కనుక నీవర్ణాంతరుల _పేమకలాపములు నేటి సమాజమున కాదర్శ 
ఉపాయము లనినను తప్పులేదు. పరిణయము నియమబద్ధము కానందున నసభ్య 
మనుట పొసగదు. మొదట (పణయము తరువాత తత్సలితముగా పరిణయమను 

ఘూ_తము.పై నేటి సమాజము నడచుచున్నది.పూర్వుకాలపు గాంధర్వాది వివాహ 

పద్ధతు లిట్టిశృంగారమునే చి(త్రించుచుండ నాధునికమగు వెంకయ్య చం(ద్రమ్మ 

పాటను _స్పనశల్యపరీక్ష సేయుట న్యాయముకాదు. 

పండితపామరభేదపు లేక సమస్తజనముల గాఢాదరాభిమానములు 
చూరగొన్న మరియొక శృంగారఖండము “చల్ మోవొనరొంగొపాట, వెంకయ్య 
నం(ద్రమ్మ పాట సంభాషణరూపమున నున్నది కాని యీపాట కేవలము ప్రియురాలి 

మనోభాపములనే శెల్పునట్టిదిగా నున్నది, తెలుగు పొలిమేరలు దాటిపోయిన 

గేయములందిది యొకటి. (శ్రీదీ వేం. ద్రసత్యార్థిగారు తమ Meet my people 



శృంగార గేయములు eX 

(గంథమున దీని ననువదించి (పకటించియున్నారు, వెంకయ్య చం(దమ్మపాట 

కన్న నీ గేయమున మధురములు కోమలములునగు భావము లధికముగా నున్నవి 
కాని భాష, పదబంధములు మున్నగునవి కొంత కృతకత్వమును చెప్పక 

చెప్పుచున్నవి.ఎవరో గొప్ప భావుకుని చేతిలో కమ్మచ్చులో తీగె సాగినట్లు 

పొాగిపోయినది. ఈ పాటలోని నాయికానాయకుల "పేరలుగాని కులముగాని 

తెలియవు. (పియడు( మోహన) రంగడై యుండును. దీనినికూడ విద్యాశేఖరులు 

నిందించిరి, ఈ గేయమందున్న కొన్ని మనోహారభావములు. 

“కంటికీ కాటూక బెట్టీ, కడవా చంకాను బెట్టీ, కళ్ళనీళ్ళు కడవ నిండెను గదరా 

చల్ మోహనరంగా - కళ్ళనీళ్ళు కడవ నిండెను గదరా 

“గట్టు దాటి పుట్ట దాటి గహనాంతరసీమ దాటి, అన్ని దాటి ఆలసిపోతిమి గదరా 

చల్ మోహనరంగా - ఆన్నిదాటి ఆలసిపోతిమి గదరా 

'అమవాస ర్యాతినాడు; అద్దారాతిరివేళ, నీవే నాదివ్య తేజము గదరా 

చల్ మోహనరంగా - నీవేనా దివ్య తేజిము గదరా 

“నెలవంక దొన్నెలోన, కలమోదనంబు పాలు, కలిపి నీనోట నిడుదును గదరా 
చల్ మోహనరంగా - కలిని నీనోట నిడుదును గదరా 

నేనొక్క- వక్షీనై తే, నారెక్కలందు నిన్ను, పు'ని లోకములు (దిప్పుదు గదరా 

చల్ మోహనరంగా - పూని లోకములు (దిప్పుదు గదరా 

“చిందు కస్నీటికొల్వ, బందరుప్పెన యయ, అందాక మిన్నకుండుట తగురా 

చల్ మోహనరంగా - అందాక మిన్నకుండుట తగురా 

“నీమీద బెంగచేత, నిలువెల్ల చిక్కిపోవ, ఉంగరా మొడ్డాణమయ్యెను గదరా 

చలి మోహనరంగా - ఉంగరా మొడ్డాణమయ్యను గదరా 

“నిన్ను గూడి కనులు మూన్తి నిజమో న్వపాామొయంచు ఘనసం దేహమున 

మునుగుదు సఖుడా _ చల్ మోప్రానరంగా-*ఘనసం దేవూమున మునుగుదు గదరా 

“మన మనసూ లొక్క ఇతే, మాయసెండ్లి యేల మనకు, మంగళసూత మేటికి 
(ప్రియుడా = చల్ మోహనరంగా - మంగళనూతమేటికి (ప్రియుడా 

“ఇద్దరికీ (పేమలుం సే, ముదమైన నగలవేలాా మన _పేమే కోటినగలు గదరా 
చల్ మోహనరంగా _ మన (పేమే కోటినగలు గదరా 

“భ( దాది రామమూర్తి ఇద్దరీ కాయుష్యుమి స్తే, జాతరాకు తర్లి పోదాం పదరా 

చల్ మోహనరంగా = జాతరాకు తరి పోదాం పదరా 

“కొబ్బరి వంచదార్కా గుడిలో రామయ $కిచ్చి, మంగళారతులా ని త్రము పదరా 

చల్ మోహనరంగా-మంగళారశుల్మాని త్రము వదరా. ఇట్టి ఉదా త్త(పేమభావవలు, 

శగవద్భక్తిగల (పేయసీ(పియల శృంగారము కేవలము దూష్యమనుట 
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మన్యాయము, వీరీ నధమపాత లనుటకూడ సమంజసము కాదు. 

, త్రృమాధమత్యములు కులమునుబట్టి కార్ర గుణమునుబట్టి నిశసయింపవలెను, 

ఈ పాటయందు పాఠభేదములు చాల కన్న్చట్టు చున్నవి.దీనినిబట్టి పండికు 

వ్వరో దీనిని సంస్క_రించుటకును (కొ తృ చరణములు కూర్చుటకును యత్నించి 

ముండవచ్చునని తోచుచున్నది.“నెలవంక దొన్నెలో నీవంటి చరణములందుకి 

సాక్ష్యములు. మరయుసు, 

“రంభా స్తంభముల పైన అంభో జవల్లులల్లి, రాజభోగాలు గూర్తును రారా 

చల్ మోహనరంగా - రాజభోగాలు గూర్తును రారా 

మందార పారిజాత సుందరిభూజసీమ్క లందె విహరింపబోదము రారా 
చల్ మోహనరంగా - అందు విహరింప బోదము రారా 

నా శోకాలాపములకు నభము కన్నీరు గార్బె, నీ శీతహిమతుషారము గనరా 

చల్ మోహనరంగా - ఈ శీతహిమతుషారము గనరా 

అమృత సవంశిలోన ఆవగాపూనంబుచేసి, అమృతస్వరూసివౌదువు లేరా 

చల్ మోహనరంగా - అమృతస్వరూపసివాదు గదరా, 

వీనిలో మొదటి రెండు చరణములందు పదముల పొందిక తప్ప కవిత్వము 

నేదు. తక్కిన రెండు చరణములందు కొంత భావమున్నను (ప్రయు క ములగు 
వదబంధములు శిష్టులు చేయి వేసినటుల చప్పక చెప్పుచున్నవి. బహుశః ఈ 

పాటలో నిట్టిఏ కొన్నియైనను (వకిప,భాగములై యుండును. 

(శ్రీహరి ఆదశేషువుగారు తమ (గంథమున నొక'నీరినీరిమువ్వం వదమూును 

కడ్రవియునా్నారు. ఆపాట రంగూన్ పోయి ధనము సంపాదించి చెడిపోయిన 

మొక వ్యక్తి నిర్వేదరూపముగా నున్నట్లు వారు చి(త్రించినారు. కొండపల్లి వీర 
వెంకయ్య (పచురించిన (1980) “హాస్యపు పాటి లందున్న మరియొక “సిరి 

సిరిమువ్వ పది మచ్చముగా (పేమగీతము, (ఫియురాలికి “సొమ్ములెన్నొ 
తెత్తానని” రంగూనుకు పోయిన [పియుడు విరహముచే తిండితిప్పలు మాని 

ఏపని చేయలేక (ప్రియురాలిని రమ్మని (వ్రాసిన యుత్తరమీ పాట, 

నీ మీది బెమచేత సీరిసిరిమువ్వ - పనిమీద బెమ లేదు సిరిసిరిమువ్వ 

తిండిమీద బెమ లేదు 99 పిచ్చెత్తి పోతుంది 93 

తుదకేమి యౌదునో 4 తెలియజాలక యుంటి 39 

ఎటులై నను {పియురాలిని తన చెంతకు రప్పించుకొ ననెంచి (పయుడు 

కొంతధన నూమెకు పంపించిన విధము గమనింపుడు, 
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చేను కూలి నేతానని సిరిసిరిమువ్వ - అడ్వాన్సు పుచ్చుకోని సిరిసిరిమువ్వ 

సీకు నేనంపియున్నాను 33 ఈ మాటు రాకుంటే క 

మరి నన్ను జూడవో 9  సీరాక జూచుచు 3 

చే రేవులో సిలుచుందు , చిరాకు వడకుండ స 

పరాకు పడకుండ 99 యేయేగ రమి్మిందు ఫి 

పలుమారు దీవించి ,3 (వాయిస్తు నుత్తరము i 

యిం కేను విషయాలు ప్ర చెంతకు రమ్మింక స్ట 

(ప్రియురాలు చెంతలేక నేపనియు చేయ మనసొప్పని (ప్రియడు ఆమె 

చెంత నున్నచో అధికో కాహముతో సనిచేయగలడట 

నీ వొచ్చి నను జూనితేని సిరిసిరిమివ్వ-నీ ముద్దు నాకిచ్చి తేని సిరిసిరిమువ్వ 

దయతోడ జూసితేని 99 యెంతైన పని నేతు 33 

యెంతైన గడియింతు నేను ,3 యేదైన గొనిపెడుదు నేను ,, 

నీవేనాటి కొతావా క ఆమాట రాయించు నాకు ,, 

నాయందు మనసుంచు a నన్నెంతొ దయ చూడు ,, 

దీనిలో (శ్రామిక గేయములం దధికముగా నుండు లిబిడో ' కాననగును. 
ఇది (బ్రిటిషపాలనము స్థాపింపబడిన తరువాత గేయము కనుక ఆధునికము. 

పె పొటవలెనే “గోంగారీపాట' కు గూడ నొక పాఠాంతరమున్నది. 

దీనిలో రాక్షసశ్ళంగారము అభివర్హింపబడీనను బలాత్కారమునకు దలపడిన 

తోటకాపంకి గోంగూరకు పోయిన పడుచు, తన్నులతో బుద్ది చెప్పినటుల లేదు. 

ఇంటికి తిరిగివచ్చిన పడుచు "నేనెందుకు వెళ్ళియుంటినే గోంగూరకి'యని 

పళ్ళ్చా త్రాపపడుచు, తోటకాపర దుశ్చేష్షితములను దలచుకొన్నట్లున్నదీపాట. ఒక 

పడుచు గోంగూర తెచ్చుట “అతగారు సూడకుండ, ఆడబొడుసు కౌనకుండ, కొత 

చీర గట్టుకొని, గు త్రమెన రైక దొడిగికొ త్తపెళ్ళికూతురట్లు, ముతాజయి గంపబట్టితోడు 
నీడ లేకుండ, తోటలోని కెడితే' ఆమె *మెత్తదనము సూచి, మీది మీది కొచ్చిన 

తోటకాపరి “ఏటసీటి గొట్టినాడు, ఏంకేంటో పాడినాడు, కూసినాడు, యి'ై 

నెంత జేరినాడు, పైకిపైకి వచ్చినాడు, పండ్లు యిగిలించినాడు, సీకనాకు బోడన్నాడు, 

నిన్ను మెచ్చితన్నాడు, ఉన్నదెల్ల నిచ్చివెతుు ఊరకుండు మ, మీద చెయ్యి వేసి 

నాడు, మీద మద్దుల న్నాడు, పంత మెంతొ సేసినాడు, వింతలెన్నో చెప్పినాడు, సంతు 

గలు నన్నాడు, గట్టిగాను పెట్టినాడు, కొంగారుబెట్టినాడు , కొడ కేంటొ నెప్పినాడి, కైలాస 

మన్నాడు, పట్టిపట్టి లాగినాడు. ఈ విధముగా "ఏడిపించి విడిసినాడు”, అట్టి తోట 

కాపరిని “పావిషి నా కొడుకె, కొంటిముండ నా కొడుకే, భడవముండ నా "కొడుక, 
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శట్టిముండ నా కొడుకె, కన్నగాడి నా కొడుకో యని తిట్టుచు గోంగూరకు బోయి 

వచ్చినపడుచు పళ్చాత్రాపపడుట ఈపాటయందున్న ముఖ్యాంశము. 

“నారాయణమ్మ నిథిలో నాయకుడు నారాయణమ్మను రంగూనుకు లేచి 

పోవుదమని బులిపించుట కలదు. రంగూనులో 

“మోటారుబం డెక్క, వాటమూగ దిరుగుదాము 

నాటకాల కెల్టాము, బూటకాౌలివి గొవు 

నీ యిట్ట మొచ్చినట్టు, నే యెప్పుడుంటాను 

సీ కెంతో సుఖమిత్తు, సీకెనొ్నవస్తువులు చేయించి యిసాను 

నాయందు దయయుంచి సరసకొచ్చెయి్య్యింక 

శుక్రవారంనాడు బయ లెల్లు ఓడలో, పోదాం తయారుగుండు 

సీవెప్ప సూడనట్టి, సోకులెన్నో చూపుతాను 

అందమైన సీంలెన్నో, అందు నీకు కొనిపెడుదు' నని నాయకుడు, 

“రంగ మెల్లి పోదామే నారాయణమ్మ” యని ఆహ్మానించును. 

శృంగారవ్యాపారమునకు పురుషులెంతో ప్రీలుకూడ నంతియ. కంతు 

(పకోపము ఇంతులకేమి పొరుషవంతులకేమి అందంకి నొక్క_౦తియ. మను 

చరితవంటి కొలది కావ్యములందు దక్క. స్రీలే తమంతతాము మొదలు చొరవ 

చేసికొని పల్కరించు శిష్టసాహిత్యము కొలదిగనే లభించును. ఏకాంతమునందు 

నున్న జవరాండ) నెపంబిడి పల్కరించులాగెంతయో కలదు. కాని జానపద 

సాహిత్యమున నేకౌంతమునందు నున్న విటకాం[డ నెపంబిడి పల్కరించు 

లాగంతియ కలదు. రెండును సమానముగా నున్నవి. కాని ము[ద్రణభాగ్యము 

నంఏనవి మాత మంతంతయే. ముఏ9)ంపబడిన అట్టి పాటలందు బండిపాట 

యొకటి: దానిలో కొన్ని చరణములు. 

వ, చిన్నవాడా సీ బండి నట _ నిలుపవేమిరా 

ఆ. వ. బండీనిట నిలిసి నన్ను వలుకరింపరా 

చ. వన్నె చిన్నెల రైక దొడిగి, యున్నసొమ్ము లెల్ల బెట్టి 

నిన్ను జూచు కోర్కె తోడ, నేను వచ్చుచుంటిరా TET 

చక్కనైన చుక్కరా, చిక్కి పోయె నీకురా 

మక్కు_పకతో నన్ను మలిచి, మాటలాడరా TEE] 

కట్టుకున్న చీరతోడ, పెట్టుకొన్న నగలతోడ 

యిచ్లిలేచి వచ్చినాను, యెంతో నిన్ను వల్నినాను ron 



శృంగార గేయములు ౫2౬.కా 

మెరపుతీగె మించురా, మెరుగులాడి చిలుకరా 

సరసమాడ విలిచెరా, జాగులేల నిలుపరా non 

వలచి వచ్చె చూడరా, మొక్క జీడి పెప్పురా 

పలుకుపలుకున తేనె లొలుకు, పంచదార చిలుకరా [చి ॥॥। 

(ప్రియము జూప వేమిర్వా పిలుపు వినపదేమిరా 

భయమ విడిచి నన్ను నీదు, పజ్జి కీడ్చుకొనుమురా non 

ఈపాటయందున్న జానపదనాయిక వరూధినికీడుగా నున్నది. (శ్రీహరి 
ఆదిశేషువుగారు నృత్త గీతసహితమై, శృంగార రస ప్రధానమై, నాయికానాయకుల 
సంభాషణారూప మై, తిల్లానాల కపభింశరూవములై న తిల్లాలె పాటలను గూర్చి 

దీర్భవిమర్శనము చేసియున్నారు. (శ్రీనేదునూరి గంగాధరంగార * సెలయేరు" 

లో సుమారు శీర్ శృంగారగేయము లున్నవి.ఇవి మూడు విధములుగా నున్నవి. 

పురుషుల (పేమగీతములు, స్త్రీల (పేమగీతములు; మరియు నుభయుల సంద 
రూపముననున్న (పేమ గీతములు. స్త్రీల _పేమగితములందు “గు త్తి వంకాయ క్రూర" 
“శీయడుగులే సోమ నారా 'శ్రుబ్లబీదో ఫౌలవిల్దీ' “లింగా నిన్ను మడువలేను' 

“గౌనూఢ పొూళాని *దూశమ్మ్య దూడ దడూడొ వంటి పాటలు ముఖ్యమైనవి. 

బావక్రై వండిన గుత్తివంకాయ కూరలో వలపు కోరి నింపి,కరకరమను 

కమ్మని పూరీలందు కూడ వలపు నింపి, తియ్యని పాయసమును తీరుగా వండి, 

“పాయసంబులో (పేమ అనేటి పాలు పోసినానోయి బావోయని ఆరగింప బిలుచు 

మరధలి హృదయము (పేమశబలితము. ఇది బసవరాజు అప్పారావుగారి 

గేయము. ఐనను జానపదసాహిత్యమున చేరిపోయినది. 

“విన్నజాబిలి ముందు చేతిలో సెయ్యేసి, వొసప్టేసి పెడదారి వొంపు 
కౌళశించిియు, “సీతమ్మ జడ దెచ్చి చెరివియ జడలోన, నీతోడే వో పిల్ల నిన్ను 
విడువ" నన్నట్టియు స్వామిని దలంచుకొని “నీయడుగులే నమ్మినారా నాసామి 
నన్ను విడనాడి పొయ్యేవా” యని దుఃఖించు నాయికాప్రణయము మధురము, 

“మంచిసీల బాయికాడ నాసామి, మందు నూరే సిన్నవాడ నాసామి 
మందులేల మాకులేల నాసామి, మాటలాడితె నేను రానా నాసామియను నాయిక 

పౌ, 
“ఉంకే ఈ వూరిలో ఉండు, పోతే మీవూరికి పోరా 

చుట్టుముట్టు పల్లెల్లో ఉంటే, చూడక న్నాపాణ ముండదిన్సి (పియుడైన లింగని 

వేడుకొను [ప్రియురా లించుమించుగా ఉన్మ_త్తనాయిక, 



ల తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

విటుని మరణవార్త విని కాబోలు ఇతరులు విన్న మానము ఫోవునని 
తెలియకుండునట్లుగా దూడను సంబోఢించుచు దుఃఖించెడు గాయిక పాట యొకటి, 

“దూడంెపే దుఃఖం వచ్చె దూడమ్మ డూడొదూడ 

దూడమ్మ దూడ దూడో, దూడమ్య కోడెదూడ [|దూ|! 

పదిరూపాయలు బెట్టి, ప్టైమంచిము గంటి 

మంచమన్న మాయలేడ్కె దూడమ్మ కోదెదూడ 11దూ || 

మొలకు మొల(తాడున్నది, (తాడుకు గిళ్ళలున్నాయి 

బిళ్ళ అయిన మాయలేదె దూడమ్మ కోడెడూచ 1దూ,। 

చెంగావి పంచెల దూడ, చెవుల పోగుల దూడ 

చేతిరూమాలు దూడ, దూడమ్మ కోడెదూడ |'దూ।[! 
అర్హరూపాయి బెట్టి అద్దాల రవికె గొంటి 

అద్దమైన మాయలేదే, దూడమ్మ కో డెద్రూడ [!దూ॥। 

ఈ పద్దతికి ముగ్గులై కాబోలు శ్రీ దేవేం(ద సక్యార్థిగాట దీవిని |వాసికొని 

భాషాంతరీకరించిరి. ఇట్టి పాటలు తెలుగులో చాల గలప్ప. “పిల్ల నెవ్వరు గొప్పే 

రన్న పాట ఇట్టి దే. 

“చందమామయో్య మామ చందమామయో$ 

రాతికి రాతిరి వసావని చందమామయ్యో 

రాతిగంధం తీసి ఉంచితి చందమా ావమయో్యి” యను పాట శీరాయ ప్రోలు 

సుబ్బారావుగారి “హేమప్మాతల చందన మెండిపోయె, సానలందింకేె స్నాన 

కషాయగంధ' 1మను పద్యచరణముల దలపించుచున్నది. 

“నిమ్మ చెట్టుకు నిచ్చెనేని నిమ్మపండు కోయబోతే 

నిమ్మముల్లు రొమ్ము నాపేరా ఓరందకాడ బంగారమామ-చం దగీరి చీరెలంపారా 

నీకు నాకు దూరమారయౌ, సీలికొండ లడ్డమాయె 

రాజమం(డి రైకలంపారా ఓరందకాడ బంగారుమామ-చం(దగీరి చీరలంపారా 

అను విరహిణీగీతమును కూడ దేవేంద సక్యార్థీగా రనువదించి [పకటించిరి!. 

(శ్రీ కె. సభాగారు సేకరించిన “గుంవి గేయ మొకటి మనోహర (పెమగీతము. 
“గుండ్లపల్లి గురివిరా దాని-చేతిలో కీల్ కడెమురా 
కీలుకడెమూ 'నెడాగొట్టి.కిన్నెరా నేయించెరా 

కోడి నిస్తామానెరా_ కోడి పెట్ట నిసామా నెరా 

కోడిన మిషన కాలురూపాయ్. కోరి యిసామానెరా 

1. జడకుచ్చులు,విర హవీధి. 

2. Meet my people. page 187. Modern Review 1942 May. 



శృంగార గేయములు ౫౭౧ 

వారవారము దినమురా రామ-నవురెపళె సంతరా 

సెవుెపల్లె సస్నామల్లెలు-కచ్చు ల్నాల్నరదుడ్డురా 

ఊరి పడమట బాటరా-నేదాట కూలికి పోతరా 

అంచరాకు చూడుదుడ్లు- నాకు నాల్నరదుడ్డురా 

గుండ్లపల్లి గురివి తన హృదయము చూంలుగొన్న పాటగానికి తన 

కీలుక డెము చెడగొట్టి అమ్మి కిన్నెర చేయించి యిచ్చినది. ఆ పాటగాని రాగపు 

బరువు ఆమె హృదయ మెంతగా మోసినదో ! ఆమె తన కోడినమ్మాన కౌలు 

రూపాయిని కూడ (పీయున కర్చించుకొన్నది. చివరకు కూలికి పిలిపించుకొని 

అందరికి మూడు దుడ్తనిచ్చి _పియునికి మాత్రము “నాల్నరి దుడ్ల నిచ్చినది॥ 

శ్రీ కె. సభాగారే ఆరెగొండ (గ్రామమున (చిత్తూరు జిల్లా) సేకరించిన 

మరియొక గీతముత్కృుష్టమగు శృంగారవాతావరణమును చూరలిచ్చుచున్నది. 

ఈపాటలో (ప్రేమికుల స్నేహము, మరయు కలసిమెలసి తిరుగుటయందలి 

ఆనందము సూచింపబడినది. (పబంధములందుండు సంభోగ శృంగారము 

మరియు నాయికానాయకులు విరహభారమున వెలార్చు భావములకన్న ఎన్నియో 

రెట్ల మనోహరముగా నున్నది. 

“ఉల్లిపూల పొడవగట్టి-మల్లెరేకుల తెరను దించీ 

నాగులేటి వాగులోన మామ-తేలిపోదామా 

మొగిలిపూల తేరుగట్టి- మొగిలి రేకుల గొడుగు పట్టి 

మొలుగు మేసే కొండామీద మామ-మిద్దుగానె ఎబ్ళుదామా.' 

గీతమందున్న భావమమోఘము, “మొగులు మేసే కొండమీది అనుమాట 

కాళిదాసువంటి గొప్పభావుకుని నోట వెలువడదగినది, శ్రీ) గంగాధరంగారి 

ఛేకరణములనుండి యొక మనోహరమైన గేయ ముదాహరింతును, విరహిణీ 

గితములందీ గేయము పరాంకోటి నందుకొన్నది. ఈ గేయమును మండ పేట 

(గ్రామమున పువ్వుల సుబ్బలక్షియను వృద్ధవేశ్య వినిపించినదట - (1887) 

దీనిని వారు 5_11-41 “పజ'"లొో (పకటించిరట,. 

వాడు వలచీనాడమ్మా నన్ను పలచీనాడమ్మా  చందమామోయ్ 

వాడు వలచీన తెల్లారి పిలిచీన పలుకాడు వా 

వాడి భుజాన ఉన్నది భూచ(క కంబళి క్ 

ఆది పదిగళ్ళు భూమిపై పరచీన చాలమ్మా 93 



ప తెలుగు జానపద గేయసాపాత్యము 

వాడి మునిపళ్ళ నందున ముత్యాలు తాపిస్తు చందమామోయ్ 

వాడి పక్కాన ఉన్నాది పచ్చాల పిడిజాకు శన 

అది ఎదలోన ఒకసారి నాటిన చాలమ్మ bre 

వాడు వలచ్రీనదాకాను వలపోని తిరిగాడు న్ 

వాడు పలచ్చీనె తెల్లారి పిలచ్రీన పలుకౌడు ళా 

వొడు కలలోన నవ్వాడు కన్నె త్రి చూడడు ని 

వాడి కావిపంచెలమీద కస్తూరి తాపిసు am 

వాడి బంగారు చెక్కిళ్ళు రత్నాలు మెరిపిస్తు స 

వాడి ముద్దయిన మోముపై ముత్యాలు విరబోతు 5 
వాడు చూచిన చాలమ్మ స్వర్గమే దరిదాపు » i 

వాడు పలికినా చాలమ్మ |పాణాలు వికసించు ఫస 

వాడు నవ్వుతూ మాటాడి కవ్వించి పోయాడు i 
వాని నవ్వులోనే మనను నను విడిచిఫోయింది న్ 

వాని బంగారు మొలతాడు పైపైన మెరసింది 59 

వాడు ఉంగరాల జుట్టు రంగైన మగవాడు i 

వాడు కోపాన ఒకసారి కసరి తిట్టిన చాలు క 

వాడు ముసిముని నవ్వుతో మురిపించిపోయాడు >» 

ఆ మగవాని కొగిట మరణించినా చాలు 99 

ఈ గేయమునకును జానపదగేయోద్ధారకుడగు బోయల్దొర సేకరించిన 

'ఏటికెంపలి తీగడ్డమయ్య” నను పొటకును చాల పోలికలున్నవి, బాకు తన 

హృదయమున జొచ్చుకొనిపోయినను, (ప్రియుడు కోపాన కసరితిట్టినను (ప్రియుని 

కౌగిటిలో మరణీంచినను చాలుననుకొనెడు విరహిణీభావము లమోఘములు 

శ్రీ పెనుమ ర్తి వెంకటరత్నంగారి “వలచీనాడ మ్మాయను నీ(క్రిందిగేయమునకును 

పైన పెర్కొన్న జానపద గేయమునకు గల పోలికలు గమనింపుడు. 

వలచీనాడమ్మా * మనను = కలచీనాడమ్మా 

దారంట మగరీవి తారసీలును, వాని _ కాలిధూళిగ మార్తి రాలిపోయిన చాలు 11వ! 

గుం డెలోతులు దొలిచే, గోరు వెచ్చని వానివాలుకన్నులలోన, కాలిపోయిన చాలు ||వ!! 

మాటలోపల యేదో, మంతమున్నదె వాని-కౌగిట్లో కడసారి, కన్నుమూసిన చాలు |1వ।! 

వాట పాడితె చాలు, తోట పులకించే ను.వింటూనె (పాణాలు, విడిచినా చాలమ్మ! [వ 

ఇంతకన్న నందమగు గేయమింకొకటి, 
“వేళ జూడ వెన్నెలాయె - వెండికట్ల కిన్నెరాయె 
మల్లెపూల వందిరాయె _ వయ్యారి రావే - నవ్వులోనె తెల్ల వారును 

1. భారతి, డివెంబరు. 1851 పుట 1151 



శ్రంగార గేయములు ౫౭౩ 

కొండ గోగులు పూనెనేమొ _ కొండనిమ్మలు కానెనేమొ 
దొండపండులాంటి పెదిమ - వయ్యారి రావె _ మనసు ఎవరి పాలుజేతును 
మల్లెపూవులు పూసినట్లు = మళ్ళిమళ్ళి మాటలాడు 

మల్లెపూలవంటి మనసు _ వయ్యారి రావె . పూలనెవరి పాలు జేతును 

నంది పూనె కంది గానె _- కంది కొసలు నంది మేనె 

అందమైన మేలినడల _ వయ్యారి రావె _ గంధమెన పంపబోతిని? 

(పబంధములందు విరహ వేదన ననుభవించు నాయకుడు (ప్రియురాలిని తలచుకొని 
అంగాంగ వర్ణనలు చేయుచు చెట్టును పుట్టను చూచి (ప్రియురాలి శరీరావయవముల 

జ్ఞ పికి దెచ్చుకొని పలవరించుటకన్న నీ జానపదనాయకుడు తన (ప్రియురాలిని 

స్మరించి యాహ్వానించు గేయము మనోహరముగా నున్నది. నవ్వులో తెల్లవార 
బుచ్చుట (ప్రియుడు కాంకించిన యమలినళ్ళంగారము. (ప్రియరాలికొర కాతడు 

దాచియుంచిన మల్లెలు గంధము, మనసులు ఆతని ఏక తై 9వానురాగమును 

హృదయపావి(త్ర్యమును నూచించుచున్నవి. ఇటులే జానపదుల శృంగార 

గేయము లెన్నియైన నుదాహరింపవచ్చును. శృంగారగితములు మనకేకాదు 

భారత దేశమం దన్ని భాషలవారికిని అసంఖథ్యాకములుగా నున్న వి, (పేమ, 

శృంగారము, విరహము మున్నగువానితో నొప్పారు గేయములను బౌొ_త్తరాహులు 
“బారమాసీ’! యనియు “వై తావర్ి 2 అనియు “యుమైలో శి యనియు 
నందుకు, గుజరాతీభాషలో నొక (పోషితభ_ర్హ్భ్భృక పాడుకొన్న జానపదగీత 
మొకటి పర మోత్క్బృష్టముగను అత్యుదా_త్తముగను నున్నది. 

“కాగ్ చున్ చున్ ఖాయియో బడీహడీకా మాంస్ 

ఏక్ న ఖాయియో మేరీ అంఖియా మేరే పియామిలన్కీ ఆస్? 4 

(ప్రియని రాకకై ఎదురుచూచి, చిక్కి శల్యావశిష్టయై చావసిద్ధముగానున్న 
(ప్రియురాలు నీస్సహాయముగా పడియుండ, నొక కాకి యామె మాంసమును 

పొడిచి తినుచుండగా నామె కాకితో నన్న మాటలివి. “ఓ కాకి; నా యెముకల 
పైనున్న మాంసమంతయు నొలచి తినుము. కాని ఒక్క కన్నులు మాత్రము 

తినకుము. (ప్రియుడు వచ్చుననెడు ఆశ యింకను కలదు?-(పియునికై నీరీక్షించు 

1, “గుజరాతీ వాజ్మయ చర్మిత్రముి కీ.శే. (క్రీచిలుకూరి నారాయణరావు. 
“ధలర్రీ గాతీహైి దేవేంద్ర సత్యార్థి. 

2. *మెథిలీ కే లోకగిత్? (చే[ఇత! ఫె ల fT) (శ్రీరా కేక్ 

8. “ధర్రీ గాతీహైో 

4 *“లోకసాహిత్యఎ శ్రీజబేర్చంద్ మేఘాణి (ఇొఖా rE) 



౫౭౪ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము ' 

కన్నులు ((పియుని జూచుటకు) దక్క తక్కిన మాంసమంతయు క్రాక్షిని 

తినుమనుట ఎంత యుదా_త్తభావము: శిష్టసాహిత్యమునను ఇట్టి భావము లరుడు 
ఇంతవరకు పరిశీలించిన శృంగార గీతములన్నియు ముద్రిత సాహిత్య 

భాగమునకు చెందినవి. ఇక నముదితగేయములు నేను సేకరించినవాని 
కొన్నింటిని పేర్కొని ఈ _ప్రకరణమును ముగింతును. 

శృంగార[ప్రధానమగు గేయములందు సాధారణముగా వి(ప్రలంభ శృంగార 

మధికముగ నుండును. అయోగవి(పలంభముకన్న వియోగవి_ పలంభమున విచార 

మధికము, ఒక్కనాడే కాపురమొనర్చ మరణించిన భర్తను తలంచుకొని 

దుఃఖించెడు త్రీ వలపోత రూపముననున్న దొకపాట. ఇద్దరి (పేమ జీవితము 

సెంక్లితో ముడివడి తొందరగనే విడిపోయినది. ఈ పాట 1852 సంవత్సరమున 
( రేగొండ _గామమున-పర్కాల తాలూకా) సేకకంచినది. 

వచ్చి పొయే తోవలోన చందమామ వోలె చందమామ 
సీవు ఆశ మొదలు పెట్టుకుంటివి 

ఇద్దరాము కూడితిమి 

పద్దిమాను కొరిగితీమి 

ఇద్దరిదీ కంటినీరు వద్దిమానుకుంట సిండె 

వద్దిమానుకుంటలోనె ఇద్దుమిరుస పడ్డు పండి 

ఇద్దుమిరుస వడ్రబియ్యం 

ఎద్దుమీద పోసుకోని 

కానరాని గటమీద 

మన ఇద్దరికి తలం [బాలు 

బాయిలోన బల్లి పలికె 

బన్నసరము కొలుకులూడె 
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(ప్రియా(పియులు ఒండొరుల (పేమించుకొని “ఒద్దిమాను కొరిగి తమ కన్నీ రుచే 

ఒద్దిమాను కుంటనిండ నానీటిచే యిద్దుమిరుస వడ్లు పండించి ఆ బియ్యముతో 

నెటకో కానరాని చోటులకు పోయి వివాహము చేసికొనిరి.అప్పుడే అపశకునముగా 

'బాయిలోని బల్లి పలికి'నది., ఆ యపశకునము దృష్టాంత మై తతృలితముగా 

“బన్నసరము కొలుకు" లూడినవి. ఇది శృంగారగేయమైనను కరుణాత్మకమగు 
విషాదము దీనిలో జాలిజాలిగా జాలువారినది. “చల్ మోహన రంగ" పొటలో 

కంటినీరు కడవ నిండినది కాని దీనిలో ఒద్దిమానునకు ఒరిగి దుఃఖింపగా ప్ప 

కన్నీరు ఒద్దిమానుకుంట నిండినది. ఇద్దమిరుస వడ్లు పండినవి, వైధవ్యము 



శృంగార గేయములు క 

[పా ప్లించినదనుటకు “బన్నసరము కొలుకు లూడె” నని ఆలంకారికముగా చెప్ప 

స. బిన్ననరములు మాంగల్యవకులు ధరింబడు భూషణము. కొలికి 

యనగా ముడి. బన్నసరిముల ముడి యూడిపోవుట, ఆ భూషణము తెగిపోవుట 
భూపతితమగుట వై ధవ్యమును నూచించును. 

ఒకధూర్తు డొకపిల్లను “మూడురూపాయ లి త్తాముత్యాలపోగు లి తా 
నువు రావె పిల్లా గుంజాల గట్టుమీదికి” అని బులిపించును. కాని యా సుశీల 

“మూడు రూపాయ లద్దు, ముత్యాలపోగు లద్దు, నేను రానోయి రాజా, దేవుడున్న 

గొట్టమీడి” కని సమాధాన మిచ్చును. వాడు మరల పది 'రూపాయలు పట్టంచు 

చీరెల నిచ్చెదనని యాశగొల్బెను. కాని సమూధాన మెప్పటిదే లభించెను. ఈ 

గేయము శృంగార(ప్రధాన మైనదైనను దీనియందు దైవభీతి, సౌశీల్యము 
మున్నగు సుగుణములు కాననగును. ఈ పాట ఆవునూరులో (1954 సెపైంబర్ 

మాసమున) సేకంంచితిని. 

“నా మొగడూ ఊర లేడు _ నాకు తోడెవ్వారు లేరూ 

కోడికూత జాముదాకా-తోడు రారావన్నెకాడాా యను గ్లేయఖండ 

మొకటి హై(దాబాదు నగరమున నొక రకా లాగెడువాని నోట వింటిని. వెంటనే 

“రే పాంథ పు_స్తకధర తణమ(త్ర తిష్ట యను శ్లోకము జ్ఞప్తికి వచ్చినది 
శ్ఞాకమంత ధ్వని ఈగేయమున లేకున్నను పోలికమూ(త్రము కలదు జానపదులు 
కనుక కొంచెము వాచ్యముగా ననిరి, 

కోలాటములందును న్త్రీలపాటలందును సతీపతుల సంవిదరూపమున 

నున్న శృంగారిగేయము లెన్నియో కలవు. “వెం కేశ్వర్ల వేటి, "చెంచులక్ష్మి 
పాటీ “సత్య భామాకృష్పుల సంవాదము”, “పార్వతీశివుల సంవాదము, వంటి 

పాట లందుకుదాహరణములు. ఇట్టి సంవాదముల నిదివరశే శ్రైవవైప్లవ మత 
సంబంధగేయములందు చేర్చి చర్చించియుంటిని. ఈ  గేయములందు 
సాధారణముగా నాయకుడు శఠుడు. శృంగారపు చిన్నెలతో నింటికి తిరిగివచ్చిన 
భర్తను భార్య ఈ చిన్నెలేమిటి? ఈ వన్నెలేమిటి యని (పళ్నించును 
నాయకడేవో కుంటి సమాధానములు తొలుత చెప్పినను చివరకు మాత్రముతన 
తప్పిదము నొప్పుకొనునట్లీ గేయములం దుండును. ఇట్టిపాటలకు విరుద్ధముగా 
నువ్న పాటలు కొన్ని సేకరించితిని. పిరుద్ధమన నాయకు స్థాన మీపాటలందు 
నాయిక కుండును. నాయికపా(త్రను నాయకుడు వహించును. జారణియగు 
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భార్యకుగల శృంగార చిహ్నములు చూచి భర్త యవి యేమిటని యకుగ 

నాధూర్తురా లొక్కాక్క (పశ్నమున కాశువుగా సమౌధానముల నిచ్చును. శ్ర 

సమాధానములందున్న యుటితిస్ఫూ_రి మెచ్చనగును. సమాధానములం దొకటి 

పొనగినది. మరియొకటి కొంత చి(త్రముగా నున్నది. వేరొకటి పూర్తిగా 

పొసగని సమాధానము.తాటిచెప్టేల యెక్కి_తివన దూడకు గడ్డికోయుటకన్నట్లాక 

సమాధానము విపరీతముగా నున్నది. ఇదియొక కోలాటముపాట!. 

భర : గట్టూకు బొయి నేను = కస్టేలు తెమ్ముం బె 

కొప్పునున్నా పూలు ఎక్కాడివె భామ ? స్ 

కొప్పునున్నా వూలు ఎక్కడి వె భామ 2? 

ఆ శేరి పూలు ఎక్కు_డివె భామ-ధూ శేరి వూలు ఎక్క-_డి వె భామ ? 

భార్య : గాలిధూరి వచ్చి * గంపంత మబ్బొచ్చి 

కొమ్మ ఊగి కొప్పు నిండింది మగడా 

సాతోడు రంకాడలేదు . నీతోడు రంకాడలేదు 

అబ్బతోడు రంకాడలేదు _ అమ్మతోడు రంకాడలేదు 

భర్త ; అన్నీ సరేకాని ఇన్నీ సరేకాని 

కొంగునిండా దుబ్బ ఎక్కడిది భామ ? సీ 

కొంగునిండా దుబ్బ ఎక్కాడిదె భామ ? 

ఆ తేరి దుమ్ము ఎక్కడిది ధామ _ ధూకేరి దుబ్బ ఎక్కు-డిదె భామ 2? 

భార్య : పాసేలు ఇంటికి పాలకని పోతేను 

కజ్టెకోడె కాలు దువ్వింది మొగడా 

నాతోడు రంకాడలేదు నీతోడు రంకాడలేదు 
| అబ్బతోడు రంకాడలేదు అమ్మతోడు రంకాడలేదు 

భర : అన్నీ సరేకాని ఇస్నీ సరేకాని 

చెంపనున్న కాట్లు ఎక్కడివె భామ? స్ 

చెంవనున్న కాట్లు ఎక్కడీవె భామ ? 

ఆ కేరి కాట్లు ఎక్కడివె భామ - ధూళత్తేరి కాట్లు ఎక్కడివె భామ ? 

భార్య 2 కోమటోరింటికి కొబ్బరికి బోతేను 

త క్కెటట్ల గుండొచ్చి తగిలింది మగడా 

నాతోడు రంకాడలేదు నీతోడు రంకాడలేదు 

అబ్బతోడు రంకాడలేదు అమ్మతోడు రంకాడలేదు 

1. దీనిని శ్రీపట్టికోట ఆళ్వారుస్వామి గారి ద్వారమున చేకరించితిని. దీనిని 1948 

సంవత్పరమున పాతనూర్యాపేట వా సవ్వ్యులు (శీనారాయణ రెడిగారు వారికి వినినించిరట. 
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భర ; అన్నీ సరేకాని ఇన్నీ సరేకాని 

“మంచం కింద వాడెవ్య్వాడె భామ? నీ 
మంచం కింద వాడివ్వాడె భామ 

ఆ శేరి వాడెవ్వాడె భామ _ ధూత్తేరి వాడెవ్వాడె భామ ? 
భార్య : (వక్క ఇంట్లుం డేటి వడుసు పిల్లోడు 

పిల్లీకి తలనొస్తె నల్లి కొచ్చిండు 

నాతోడు రంకాడలేదు నీతోడు రంకాడలేదు 

అబ్బతోడు రంకాడలేదు అమ్మతోడు రంకాడలేదు 

ఈ పాటలో మొదటి సమాధానము సరసముగా మ_యు భావనా (ప్రధానముగా 
నున్నది, రెండవ దానిలో చమత్కారము కలదు. ఇది ఉక్రివైచిషతి. 

(గహింపగలవానికి సత్య మిందు గోచరంపకమానదు. “కజ్టెకోడె కాలు దువ్వింది 

మగడా' యనుట నర్మగర్భముగా నున్నది. మూడవ సమాధాన మేమా(త్రమును 
పొసగదు. “తక్కెట్ల గుండొచ్చి తగిలినచో చెంపకు కాట్లుపడునా ? చివర 
సమాధానముగూర్చి వేరే చెప్పనక్కరలేదు. ఇది పూర్తిగా నసందర్భముగా 

నున్నది. ఐనను అదికూడ ఒక సమాధానమే యగును. నల్లిని చంపి దాని వాసన 
చూచినచో తలనొప్పి తక్షణమే తగ్గిపోవును. ఇది మనుజులకు మాత్రమే, 
పిల్లులకు ఇతర పశువులకు పనిచేయనో.. లేదో? పిల్లకు అని చెప్పబోయి 
పిల్లి కనియెనా? కాని “వడుసు పిల్లోడు” శబ్దమున కేమి సార్థక్యము? పడుచువానికి 
పిల్లలుందురా ? ఉన్నను నల్లికై వాడీమె యింటికి రావలయునా ? తన యింట 

లేవా? ఏమో ఎవడెరుగును? ఈ జారిణియింట నల్లు లధికము కాబోలు. ఎంత 

వింతైన యర్థములున్నవీ పాటయందు : ఇది కులటాశ్ళంగారము, 

కృష్ణుని పేరుతో శిష్టులును జానపదులును శృంగారసాహిత్యము సమృద్ధిగా 

సృష్టించిరి. ఇదియంతయు జావళీల శృంగారము. ఒక జానపద కృష్ణుడు, 

“పడతి నువ్వు నీళ్ళాడి పదిదినము లాయె _ అలివేణి పానుపున ఓంటిగుండగలేను 
కలికి కన్నుల జూడవే ఆదిలక్షి-అంది ముచ్చటలాడ వేయని బతిమాలగా నామె 
“బాలింతరాలనయ్యా ముద్దులకృష్ణ బాలింతరాలనయ్యా 

ఓల్లెల్ల వనుపోయి నూనంటు చీరోయి-కల్లగాదు యింక కౌయంప్ప వాసనలు 

ఇక్కడ మీరుండ ఇంపుగా దయ్యయ్యొ- ఉల్లి పూసలదండ ఊవిది1! బొట్టోయి 

కట్టీన తలకొంగు కడకు దియ్య నెరాదు-పుకి,_ట విడియము వక్కా_ల బాలుడు 
అత్త గడునుమారి ఆడబిడ్డ కావలున్నది యని సమాధాన మిచ్చుచున్నది. 

l విభూతి, 
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“ఏఎంతోచక్కాసి చిన్నదీ కృష్ణయ్యి నిన్నింటీకె రిమ్మన్నడి 

అరా బెట్టింది కన్నిట్ల గిలీ పింది” 

“ఒకవారం బోయి ద చెచ్చుకున్నాటి 

“రాధా వయ్యారి రాధియను పాటలిజిడే. 

తెతంగాణమున కౌముని పున్నమ సందర్భమున వెన్నెల రా[తులందు (గామ 

లక్ష్మీ శృంగారిపారివశ్యమున నుప్పొంగిపోవ,ను పిన్నలు పెద్దలు స్త్రీపురుష 

భేదము లేకుండ వెన్నెల ర్మాతులందు ఆటపాటల నిమగ్ను లగుదురు, 

పిండారదోసినటులు౦డు వెన్నెల బయలులందు జనులు వెన్నెల పులుగులట్లు 

గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుచు హోళి పాటలు, ₹ము) పాటలు. అల్లోనేరవ్ల, 

కోలాటము పాటలు, జాజరి పాటలు పాడుచు విచ్చల "డిగా తియిగుచుందురు, 

కామదహానప్ప పండుగ యావద్భారతమున కలదు కాని బొ తరాహులకును 

దొక్షీణాత్యులకును కొంత భేదము కలదు "బొ త్తరాహు లీపండుగను “హోలి 

“హోళికోత్సవ' మందురు. ఇది వార కతిముఖ్య మైన పండుగ.రాజపు(త్రస్థానము, 
మౌర్వాడ్, గుజరాత్వంటి (పదేశములందిడి యుధ్దృత ముగా జరుగును 

జో త్తరాహులకీ పండుగలో (పధానమగు వేడుక వసంతములు చల్లుకొ నుట." 
తీరుతీరుల రంగులు కలిపి ఒకరిపై నొకరు చల్లుకొందురు. వరుసలు కలసీన 
వాం నడుగనక్క-రలేదు. వరుసలు లేకున్నను అన్నదమ్ములు అక్క. సెల్లెం|గ్రు 
కూడ రంగులు పోసికొందురు. హోళీ పండుగ రెండు దినములు వావివరుసలు 

మూలమూలల కొదిగి దాగుండును. చివరినాడు “ధులండీ? పండుగ. ఆనాడీ 

సరిసము రంగులనుండి ధూళివరకు పోవును. పెండ, మన్ను, బురద, ధూళి, 

కారువంటి పదార్థములు కూడ వాడెదరు, జొ త్తరాహులకు సమీపమున నుండుటచే 

తెలంగాణమునకూడ నీ రంగులు చల్లుకొను నాచారము దినదినము (ప్రబలు 
చున్నది. తెలంగాణమున “పాటక జనులు” కౌముని పాటలు పాడుచు వీధివీధులు 

తిరిగెదరు, కాముని పాటిలందు వస్తు వెద్దియైన నుండవచ్చును. కాని 

సాధారణముగా నవి శృంగారాత్యకములుగా నుండును, 'హోళీపాట' లు_త్తరదేశ 

వాసులవి. అవి కూడ తెలుగుదన మలవరించుకొన్నవి. 

“హోలి హోలిర రంగ హోలి హోలిర చెమ్మ కేశి యను మకుటముతో తెంగు 

పాటలనేకము పాడబడును. ఈ మకుటము పూర్తిగా హిందీవాక్యము, “హోలీ 

హోలీరే రంగ్ హోలి” యనునంతవరకు సులభముగనే తెలియుచున్నది. ఇక 
'చెమ్మశకే?౦ హోలి” యనునది “శ్యామ్ ఖేలేరె హోలి” యనుదాని కప(భ్రంశ 



ళ్ pr జ” 

ంగార గదుమిులు 

రూపము, క్యామ్ అనగా శ్యామసుందఏడగు కృష్ణుడు. క్యామసుందరుడు 

హోలి యాడెనని యర్థము ఈ హోళిపాటల వివరములకై (స్రవంతి 

సంపుటము మూడవసంచికరొ నేను (ప్రకటించిన వ్యాసము చూడనగును. ఇక 

కాముని పాటలు శృంగారాత్మకములగువానిలో నొక్కటిట నుదాహిరంతును, 

కాముడ కావుచా వలలో త ఇక్క పోంగా వలలో 
రై 

కటకాళ్ళు బెనిగె వ్ గంగా రేగుములు కా 
ఓ 

గా 

సీత్రకాళ్ళ చెనిగ 93 జిట్టి రేగు ఉంంల్లూ ౨9కి 

ములు డియి కావుడా ఖ్ మొం తెడంబలి వోసా స్ట 
గ 

నాణాల 

పముల్లీయి కారము తొ 939 ముల్టీయవచన్య్యూ 9» 

ముల్లెట్లు డక నే 5 ఈ మూకాలోనా క్! 

కాలెట్ల ముడుదూ నే ప ఈ కంతాలోనా i 

ములువోయి ములాడయు 3 ములికీ చెటాయె కా 
గా అ 

చిన్నాది మంచంబు కశ సన్నపూ్వూ నులుకౌ 3» 

దానిమీద బడుకున్నా స్ట జొకా అవరమ్సాా 59 

కొడార్చ దిన్నాదీ స మబ్బూ గొన్నాదీ 9౫ 
అవ్ వ లి కొబ్చేరి కాయల్లా »9 కొట్టి అఅజయీ స్ట తనో 

కొట్టిన రేవాడే వన కొమటోం వటీ స 
విస కల్లి తోటి 39 రుస లేవయ్యా ళ్ 

విసకిన లేవాదే I~ వీజాదీ మొగా i 
fy 

నొనమీది గంధంబూ 9 9 చల్తీ లేవయ్యా >» 
చల్లీన లేవాదే స్ట చొదరులా పట్టీ >? 
గుండంల పూలన్నీ 99 గుప్పీ లేపయ్యా ఇ 
గుష్పీన వాడే 99 రిజాల బంతీ na 

కౌలంటి లేవయ్యా 5 కరుణంచీ కేచూ స్ట 

కాలంట జోగానే జ కొదికేనే పణతీ 9 

ఈ పాటయందలి కట్టకాళ్ళ, కంతా, వీజాదీ, శబ్దములు కడకాళ్ళ, (కంత, 

విరజాజి -ళద్దములకు జానపదరూపములు. పాటయందు సంబోధింపబడిన 
కాముడు రతీ(ప్రియుడో? లేదా సొధారణుడో? (ప్రియుని కాముడాయని సంబోధించి 
(ప్రియురాలు తనకు కడకాల బెనగిన(విరిగిన) గంగరే గుముల్లును తీయవలసినదిగా 
కోరుచున్నది. (ప్రియురాలికి కలిగిన బాధను (ప్రియుడు గు_ర్హించెను. ఆమెకు 

నిజముగనే ముల్లు విరిగినది. కాని (పియుడేమి చేయగలడు?అది విజన(పదేశము 
కాదుగదా (ప్రియురాలి పాదమంటి ముల్లు దీయుటకు? అదియొక (కంత. అచ్చట 



౫౮ాం తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

(పజల మూకయుండెను తానెంత కాముడై నను కాముకుడు )లజ్ఞ విడిచి నడివీధిలో 

(పియురాలి పాదమంటగలడా? పాపమా పల్లెటూరి (ప్రియుడు సందర్భోచితముగా 

మెలగను. కౌని (ప్రియురాలి కోపమునకు పా్యడయ్యెను. ముల్లు (గుచ్చుకొని 

యూరకుండదుగదా! అది తప్పక సెలవేయును అది సాధారణమగు ముల్లెనచో 
మ్ 

కడకాలునుండి పాదమున నింకేభాగమునకో సెలవేసి యుండును. అది 

గంగరేగు ముల్లయ్యెను. కనుక హృదయమున సెలవేసినది, తత్ఫ్సలితముగా 

నామె (చిన్నాది మంచంబు వలలో సన్నప్పూ నులుకా )'చీకటింటి కడకంకటి పై 

జలదాంత చం(ద్రరేథాసదృశాంగియై పొరలి'నది. కుపిత నాయికానునయమునకు 

కాముడు చాల పాటుపడెను. వీవనలు వీచెను, గంధము చిలికెను, పూలు చల్లెను 

కాని యామె లేవలేదు. (ప్రియురాలి తాపము బాపుపట్ల “విసరిన లేవాదే వలలో 

విరజాజిమొగ్గ' యనుట యెంతయు రసవ_త్తరము. చివర కౌతడు చేయునది లేక 

పాదమంటబోయెను, [కంతలో పాదమంటుటకు సిగ్గుపడెను కాని ఏకాంతమున 

[పియానునయమునకు పాదమంట నాయకుడు వెనుదీయలేదు. కాని యాతడు 

పాదమంటకమున్నె యామె *కదలినది'. కదలినది ఆమెకాదు, ఆమెహృదయము. 

సత్యభామయైనచో వామపాదము కదలియుండును, కాని ఈ 5్వన జానపదస్రీ. 

వట్టి బేల. జానపదుల కోపము పాలపొంగు. కనుక తొందరగనే యామె [ప్రియున 

కభిముఖి మైనది. జానపదుల శృంగారమంతయు నీచమే యనుట ఈగేయము 
విన్న తరువాత పొసగదు.మూడవ పాదమందలి “సీతకాళ్ళ' కర్భమే మో తెలియ 
రాదు. ఇంకేదేని శబ్దమిట్లు మారపోయియుండును. 



అద్భుతరస గెయములు' 

జానపదులకు అద్భుతరసాభినివేశము మెండు. సాధారణవిషయములం 
దలౌకికములు నద్భుతములునగు కల్పనలు చేర్చి పెద్ద చేయుట వారికి వినోదముతో 
పాటు భ_క్రియో భయమో పెంపొందించుకొనుట కుపకరించునట్టిది.దుర్భరమగు 

సంఘటనము కలిగినప్పుడుగాని, అసాధ్యమగు విషయము నాకాంకించి యళల్లులు 

సాచునప్పుడుగాని ఏమానవాతీతమగు శక్తియో మం[,త్రమో యడ్డుపడి చిక్కును 

మంచుతెరవలె తొలగించిన నెంతబాగుండునను కోరిక అనమంజస మెనదైనను 

మానవసహజమే. ఇట్టి కోరక నాధారముగా చేసికొని పొటమరించినవో లేదా 
వాని ననుసరించియే ఇట్టికో రక లుద్భవించెనో తెలియదు కాని ఇట్టి యద్భుతములు 

గల కథలనేకములు (పతిభాషయందును గలవు. మానవ శ క్రులచే పరిష్కాారిము 

సాధ్యము కానప్పుడు, దివ్యశ కుల నవతరింపజేసి యువయోగించుకొనుట 

శిషులగు (ప్రాచీనకవులవలెనే జానపదకవులును అవలంబించిన విధానము, 

(శవణకుతూహలురైన బాలురు తమ నాయనమ్మలనో అమ్మమ్మలనో, 

(పొద్దువోవని పడుచు లేముసలియవ్వలనో పలుకరించిన చాలును; ఇట్టి కథలు 
వేనవేలు వినిపింతురు. కాశీమజిలీ కథలు, భట్టివిక్రమార్కు_ని కథల వంటివి 

చక్కగా ము[ద్రింపబడి శిష్టుల కందినవి కాని మౌఖిక(ప్రచారమందున్న ఇట్టికథ 

లింకను ము[దింపబడలేదు. అట్టివానిలో కొన్ని గేయరూపమునగూడ 
(వచారమందున్నవి.ఇట్టి కథలు విని జానపదులు*దిక్టులేనివారికి దేవుడే దిక్కును 

ధై ర్యవచనము గల్చించుకొని కష్టసమయములందు గుండెనిబ్బరముతో కాలము 

గడపుదురు, మానవుడెప్పుడును ఆశాజీవి,అడుగడుగునను కడగండ్లు మానవునకు 
కష్టములేక కలిగిన సంపద, ఆశయను జ్యోతి వెలుగున వయనించు మానప్పనకీ 
మాత్రము సాయము లేకున్న నాతని బాట సాగదు.కథలలో నడ్డుపడిన దేవతలో, 

మం|(త్రదండ మో,పావుకోళ్ళో,సంచియో, భూతద్దమో, బీజాకరములో తమకును 



౫ లొ౨ తెలుగు జానవద గేయసాహీత్యమ్షు 

సాయవపడునని శానపదుత నమ్మకము. అట్టిడి సంభవ మైనను కాకున్నను 

మనమునకు మూత్రము పెట్టనికోటయని భా2ంపసపచ్చును. ఈ కథలందు 

శృంగారము, కరుణము మున్నగు రసములున్నను అద్భుతమే (ప్రధానముగా 

నుండుటచే ఈగేయకథలను వేరుచేయుట పరిశోధనమున కుపకరించుగు, 

ఈ[ప్రకరణమున పరిశీలింపబడు గేయములు జానసదులం దధిక్న ప్రచారము 
గాంచినను శిషులకు వీఏగురించి యంతగాతెరలియచు,కనుకఅద్భుతరస పోషణము, 

దానికై వారొనద్చని కథాకల్బనము మున్నగు విషయము లిటచర్చనీయాంశములు, 

అద్భుత కథలం దస్నిటకన్న నధిక (ప్రచారము గాంచినదోజా లనాగో మ్మ కథ”, 

ఈకథ రెండు వెండితెరల కెక్కుటయే దీని సార్వజనీనత కుదాహరిణము. 

సూయలఫకీరు [మాయల మరాఠి),తలాంరాముడు, బాలవద్దిరాజు, గాండ్లసంగు, 

మూణీక్య దేవ, తంబళి పెద్దవ్వ, చాకలి తిప్పడు, చం(ద్రాయుధము-వీనికి ఆం(ధ్ర 

దేశమున కావలసిన కీర్తి వచ్చినది. బాలనాగమ్మకథ కన్నడ జానపదగేయముల 

కెకింనది!. బాలనాగమ్మ "పీరు ఆబాలగోపాలమున కెరుక. ఈ కథ 

తెలంగాణమునకు సంబంధించినది. దీనికి సాహిత్యచరి(త్రమున గూడ తాప్ప 

కల్చించినడారు శ్రీ) ఖ౦డపల్లి లక్ష్మీరంజనంగారు. కథారాలము నిదమితముగా 

తేల్చి చెప్పుజాలము. పురాణగాధలవఠె నత్వంతపాచీనమైెనదిగా నగుపడినను 

ఈకథ అంత [పాచీనమైనది దు. దక్షిణభారతమున రురకలు పాదుకొన్న 

తరువాత జ౦గిన కథయైయుండును. ఈకథగురించి శ్రీఖండ వల్లి లక్ష్మీరంజనం 
గారి యభిప్రాయము గమనింపదగినది. “అచ్చపు (ప్రజాగీత మైన దీని కర్త 
పేరు గాని కాలము కొని తెలియవు.బాలనాగమ్మ కథలోని స్మృతులు చార్మిత్రక 
వీధులలో దూరదూరము అస్పషధ్యనులతో వినవచ్చుచున్నవి. అతిమనో హర మైన 
పురాతనవాతావరణము దీని నావరించి దీనికి పురాణగాధల (ప్రతిపత్తిని కల్గించు 

చున్నది. బాలనాగమ్మ అ_త్తవారియూరై న పానుగంటిపురము తెలంగాణములో 

నల్లగొండ సమీపమున నిప్పటికిని సామాన్య(గామముగా నిలిచియున్నది, 
మహబూబు నగరము జిల్లాలో మరియొక పానుగల్లు కలదనియు అదియే 

బాలనాగమ్మ యూరనియు కొందరు చెప్పుదురు. ఎట్లయినను కాకతీయుల 

కాలములో ఒక పాను గల్లా (పసిద్దపట్టణమై యుండెననుట చరితాంశము, 

శైవమతము ఆకౌాలములో గొప్ప వ్యా ప్హియందుండెను. బాలనాగమ్మను 

చెరగొనిపోయిన ఫకీరు జంగము రూపములో వచ్చుట గమనింపదగినది. 

1 దూంబి దాసర లావణిగళు డా॥ జె. యస్, పరమళివయ్యి, 
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ఈ గాధయందు రెండుభాగములు కలపు, వానిలో పూర్వభాగమే ప్రాచీ 

తమమైన కథాభాగము. ఉత్తరభాగమునందు మౌలాలి నివాసియైన ఫకీరు 

చర్యలున్నవి. మహమ్మదీయులు మొట్టమొదట అఆం(ధదేశములో స్లావ 
నో 

tr ef 

Cx 

మేర్చరచుకొన్న కాలమును, వారవిషయ పై, (పజలలో వ్యాపించిన అద్బుతభయ 

సందేహములును, ఫకీరు వృత్తాంతములో రూపొందినవి, నాలనాగమ్మకథ 

ఇట్లు [కమాభివృద్ధి నొంది సర్వాతిశాయియైన (ప్రజాగేయమైనది 1.” మహబూబు 

నగరము జిల్లాయందున్న పానుగల్లు బాలనాగమ్మకథారం గస్టలమని 

యధిక[పచారమున్నడి. అచ్చటి మూగవోయిన కోటగోడలీ విషయమై పెదఏ 

కదల్పవు, కథలో నాగసర్పముల (ప్రస క్రి యధికము.పానుగల్లుకోట సమీపమున 

చుట్టుపట్ల నున్న నాగశిల్బము లీవాధమునకు బలము కూర్చుననుకొ౦దును. _పజలు 

చెప్పుకొనెడు కథలు సరేసరి. ఈకథను క్లుప్తముగా విమర్శనాయుతముగా 
శ హర్ ఆదిశేషువుగారు తమ (గంథమున పేర్తొని యున్నారు, వారియభిి ప్రాయము 

(పదేశమ గూర్చి భిన ముగా నున్నది,“నాగపూజలూ, జంగమారాధనలూ 

(గామీణజీవితములో ముఖ్యాంశాలై ననాటిదీ కథ అనీ, తర్వాత 

కాలానుసొర మైన చేర్చులూ మార్చులూ జరీగి ఉంటాయనీ మనం అనుకోవచ్చు. 

1542.49 లో గండికోటవద్ద తిరుమలరాయలకీ పెమ్మసాని తిన్యూనాయుడుకీ 

యుద్ధం జరిగింది. ఈకథలో వద్దిరాజు పాల్గొన్న గండికోట కార్యం అదేనని 

కవి భావనయేమో:నాగలాపురి చెరువుని కృష్ణదేవరాయలు తనతల్లి నాగమాంఓక 
పేట తష్వంచాడట అది 1588 (పాంతములో జరగింది. అంతకముందు 

ఆచోటు పర్వకారంణ్యమయ మే. బాలనాగమ్మ కథలో కూడా లక్ష్మి దేవమ్మ తపసు 

చేసిననాడు నాగమునీం(ద్రుని గట్టు పాముల కిరవు. వద్దిరాజులు గండికోట 

కార్యాని కెళ్ళారు, 

“రాజు యేలే భూమిలోపలాను-నాగళ్ళపూడి గట్టు పుబ్టను 

గట్టు పుట్టగ ఫకీరు పుైను.” అని (వాయబడింది.ఈ వాక్యములు నాగలాపురి 

నిర్మాణాన్ని గురించి యేమోనని కూడ అనుకోవచ్చు. ఈవర్షనలు చాంత్రర 
విషయాలకు సూచనలేమో ననుట కేవలం అనుమానమూ ఊహాగానమూ 

అనేఆనాలి వాటినీ రుజువు చేయటం సాధ్యంకాదు" లి, కాని పెనపేర్కొనబడిన 

నాగళ్ళపూడి “గట్టు క్రిందనే మౌలాలి పేట-ఆపేటలో నే గాండ్ల సంగు కొహరంి. 

0 1 ఆంధ్రసాహిత్యచరిత సంగ్రహము, పుట 820. 
2, జానపద గేయవాజ్యయ పరిచయము, పుట 124 



౫ రొ౬ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

కథానాయిక, ఆమె తన మరణవార్త నెవరీకి నెరుకపరచక తొమ్మిది మాసములు 

బిడ్డల సాకెను. మరణసమయ మాసన్నమైన వెంటనే బిడ్డల దగ్గరికి తీసికొని 

దుఃఖించిన ఘట్టము హృదయవిదారకము. ఆమె గండము గాచుటకై నవాభోజ 

రాజెన్నియో (ప్రయత్నములు చేసెను. పరీక్షిన్మహారాజుకువలెనే నవాభోజరాజు 

(పయత్నములు ఫలింపవయ్యెను. నాగే౦ (ద్రుడీ (పయత్నముల నన్నింటిని 

నధిగమించి భూలక్ష్మీ దేవి పాణములు గొనుటకూడ అద్భుతపిషయము భూలక్ష్మి 
నివాసమునకు చుట్టునున్న (ప్రతిబంధకముల గాంచి నాగేంద్రుడు మాయమై, 
తొలుత _స్తంభము చెంత (పత్యక్షమె, మరల నట మాయమై, ఆమె శయనించి 

యున్న తల్పమున (పత్యతమై (పాణములు గొనెను. మానవ(ప్రయత్నములచే 

విధిని తప్పింప రాదనుటకు జానపదులిట్టి యద్భుతకల్పనములు చేసెదరు. 

సర్పదష్టయై భూలక్షి మరిణించు సమయమున నామె భర్తతో “బాలలున్నాడ 

పసిబాలలయ్య, కడుపెడు బాలల వప్పగించితిని, బాలల నెటుల సాకుతావొ నీవు, 

నేను గట్టిగా వెళ్ళుతున్నాను రాజా మారుపెండ్లి నీవు ఆడవలదు రాజా, మారు 

తల్లివో గట్టిగ వ స్తేను, నా బాలలకు అన్నము పెట్టదు, నా బిడ్డలకు నీళ్ళు 

పోయదయ్యా.... ......, అయిన దోషము నాకెందుకయ్యా, నీకు పెండ్లి యాడ 
బుద్ది వుంయేను, పిల్ల లనయిన తగినచోటనయ్య, తగినచోట మనువులు మాట్లాడి 

అ త్తచా౮ంటికి నీవు పంపియైన, వెనుక నీవు వివాహమాడు రాజా యని బాస 

చేయించినది. నవాభోజరాజు కొన్నాళ్ళటులే యుండెను. కాని (ప్రకృతిజన 

మాతనికి మర్లుమాతంగి సహాయమున మాణిక్యాలదేవితో పెండ్లి యగునట్లు 
చేసిరి. మాణిక్యదేవిలో సవతితల్లితనము మూ_ర్జీభవించినది, నవాభోజరాజు 
ఢిల్లీకి పోయినప్పు డామె ఏడుగురు బాలికల నింతింతనరాని కష్టములు పెట్టెను, 

కాని చనిపోయిన భూలక్ష్మి వారిని కాపాడుకొ నుట యద్భుత విషయము. మాణిక్య దేవి 

మాయలందు నవాభోజరాజు చిక్కుకొని బిడ్డల నడవిపాళ్టిసినప్పుడుకూడ 

ఆకలిచే మలమలమాడుచున్న బిడ్డలకు 
“కన్నతల్లిగా సాయమాయెనమ్మా, అచట మేడిపండ్ల వృఠలు గావించె 

అరటిపండ్ల వృక్షములు గావించె' ను. బాల లడవిలో నుండగనే పానుగంటి 

వద్దిరాజు-వీరి మేనమామ. వేట కై వచ్చి బాలలను దోడొ_నిపోయి తనకుమారులు 

సూర్యవద్దిరాజు చం(ద్రవద్దిరాజు, పాపవద్దిరాజు, శరభవద్దిరాజు. కామవద్దిరాజు, 

రామవద్దిరాజు, కార్యవద్దిరాజులకు పెండ్లి చేసెను. నవాభోజరాజు రాజ్యము 
గోలుపోయి మరల తన, కూతుం[డ్రు, అల్లుం[డ సహాయమున రాజ్యమును 



ఆద్భుతరస గాయములు ౫౮౭ 

బడసెను.కాని కొన్ని దినములకు మాణీక్క దేవి పెట్టిన మందువలన మరణించెను. 

పానుగంటిల వడుగు రక్క_ చల్లెం(డ్రు తమ భర్తలతో కొంత కాలము సుఖముగా 
నుండి3. అప్పుడు గండికోట కార్యము తటస్టించెను, ఏడుగు రన్నదమ్ములు 

తమ పట్టణమును తలారి రామున కప్పగించి పయనమెర. కార్య వద్దిరాజు 

బాలనాగమ్మ మేడచుట్టు ఏడు గిరులు గీచి వానిని దాట వద్దని ఆజ్ఞ పెట్టిపోయెను 

ఇంతవరకు పూర్వభాగము, 
ఇక ఉత్తర భాగమందున్న కథ- 

“రాజు ఏకే భామిలోవలాను-నాగళ్ళహూడి గట్టు పుట్టినాది 

గటు పుటగ ఫకీప పృ్చెను_వాడికి ఒక కోట నాయనా 

వెడి మేడల నట్టనడుమనూ_వ'న్నెండు సంభాల మసీదున్నాది 

మసీదులోనే మాయలఫకీరు-ఆరు పుట్ల అర్వం చదివేను 

యేడు పుటి ఏకౌంతం చదివెసు-మూడు పుట ఖురాను చదివెను 

వాడు మం(తకాడు భల్ దాయకాడు తకు వాస! భూతాలు నాయన 

ఏడు వందలా ఎజ్జ భూతాలు _ మూడు వందల ముక్కి-డి భూతాలు వశమై 

యుండెను. “గట్టు కిందనే మౌలాలిపేట _ ఆ పేటలోనే గాండ్రసంగు' ఫకీరు 

యొక్క ఉంపుడుక _త్తె కొపురముండెడిది. దానికి సవతిని తేదలంచి ఫకీరొకనాడు 

అంజనము వేసీపన్నెండామడ దూరమందూన్కపానుగంటి వో పట్టమందునాను' 
అందమైన బాలనాగమ్మను జూచి చెరపట్ట నెంచెను, ఫకీరు వేషము, (బ్రాహ్మణ 
వేషము, పాములవాని వేషము వేసెను కాని యా వేషము లాతనికి 

నచ్చలేదు. అప్పుడాతడు 

“జంగం వేషం తీర్చి కట్టనాడు-చం(ద్రకౌంతి తలపాగ జుట్టెను 

చేర్చుక్క వో బొట్టు పెట్టినాడు-సూర్యబిళ్ళలు చందబిళ్ళలేమి 

రదాక్షల కిరీట మమ్మయ్యా-రూఢిగ శిరమున ధరించెనేమి. జంగం వేషముతో 

ఫకీరు గాండ్రసంగు వలదన్నను బయలుదేరి నయనవాది, చిలుకవాది, గంగవాది 

పట్టణములు దాటి పానుగల్లు చేరుకొనెను. కోట కావలియున్న తలారి రామునికి 
సంతానము లేకుండెను. అది గుర్తించి మాయజంగము సంతాన విభూతి 
నిచ్చెను. తతృలితముగా తలారి రాముని 

“జుట్టులో తొమి్మదివందలమంది బుట్రినారు 

నెత్తి గుడ్డదీని నేలను గొడితేను.మూడు వందలు ముందుగ వసారు 
ఏడుగురి వో భార్యల చెంతాను-నాలుగు మూడు వందలున్నారు.” 

వారు “బాబు దూకు పస్సులు పెట్టారా” అని యడిగిరి, 



౫ లాలా తేలుగు జానవద గేయసా పాత్యము 

రాముడు *పన్నెండు పుట్ల శనీగలు తెచ్చాడు-నడివీధిళో పోగు బోనినాడు 

మనిషికి వక గింజ రాలేదు.కోటలు ఎక్కి. కేకలు పెడతారు 

నూతుల వెంబడి వేలాడుతారు.వాసాలనిండా ఇరుక్కువుండారు 

గంప ఎతి తీసెను రాముడు-గంపల నిండా పిల్లలున్నారు 

తలారులొచ్చీ పాతర దీనిరిపాతరనిండా పిల్లలు నాయనా. ప్రీర్రిత్రో విసి 

“జంగమ దేవర బసకొచ్చినాడు-నీ సంతు మరి కొల్లబోను తండ్రీ 

వక్కానాటికే దూసుకతిన్నారు-నీబిడ్ల్డలు గెడ్డలు జేరాను 
a a 

బిడ్డలు వద్దు జంగమ దేవరా.నీకు కోటలో సెల్వులిసాను 

సంతు ముచ్చట నాలించు దేవరా యని వాడు బతిమాలు కొనెను.మాయ 

జంగము మం[తముచే తలారిరాముని ఏడుగురు భార్యలకు ఏడుగురు సంతానము 

దక్కిర్హి జానపదులకిట్టి అద్భుతములు, ఆశ్చర్యములు హృదయాహ్ల్హాదకర ములు, 

శః కల్పనలతో మాయల ఫకీరునందు వారమోఘమగు శర్టిని కల్పించిరి, 

అఘటనఘటనాచాతుర్యము మాయలఫకీరున కాపాదించిరి. వాడు తలారరాముని 

నిట్లు వశము చేసుకొని కోట జొచ్చి తక్కిన కావలివారిని మంత తం'త్రములచే 
కట్టివేసెను, ఆరుగురక్కల మేడకు పోయి భిక్షమంది బాలనాగమ్మ మేడ చేరి 
భిక్షకై శంఖమూదెను. అప్పటికి బాలనాగమ్మ ఏడు దినముల పచ్చిబాలెంతరాలు. 

పురుడై న వెడలలేదు. దాదులు వచ్చి 

“అయ్యో బాబు జంగం దేవర-అంటుముట్టుతో నాగు యున్నాది 

నీకు ఎటుల భిక్షం పెడుతుంది?” యన *మా జంగాలకు అంటే మన్నాడు. 

ఆరె బాలనాగుకూ సంతు ఇచ్చినానూ-నాకు భిక్షం సెట్రకపోతేనూ 

ఇచ్చిన సంతు తీసుక పోతాను అని బెదరించెను. బాలనాగమ్మ భయపడి 

జంగమునకు భిక్తము పెట్ట సిద్ధసడెను. అప్పుడు పసిపాప బాలవద్దిరాజు ఏడ్నుచు 

“అమ్మా వినవే బాలనాగమ్మ-=జంగం దేవర గాడే నాతల్లి 

నాగల్లపూడి గట్టు ఏలేవాడు. మాయలవాడు మాయలఫకీరు 

వాడికి నీవు భిక్ష పెట్టవలదు_ఫకీరువాని పాలై పోతావు 
మా తండులు దూరాన నున్నారిని తెలియని భాషలో మొర పెట్టుకొ నెను, 

అది (గ్రహింపని బాలనాగమ్మ భర్త గీచిపోయిన ఏడు బెరలు దాటిపోయి 

భిక్షము వేసెను. జంగమువాడు బాలనాగమ్మను రాగి బెత్తముతో నల్లకుక్కను 
చేసి తలారిరాముని మోసగించి కుక్కను వెంటనిడుకొని నాగళ్ళపూడి గట్టు 
చేరుకొని వెండి బె_త్తముతో కుక్కను దట్టి ఎప్పటి బాలనాగమ్మగా మార్చెను. 



అద్భుతరిస గేయములు పతా 

బాలనాగమ్మ తనను విడిచిపెట్టుమని ఫకీరును బతిమాలెను. వాడు వినక యామె 

ఫౌంచు నభిలషించెను, బాలనాగమ్మ వాని నెన్నియో తీరుల బతిమాలి లాభము 

లేదనుకొని తన సౌశీల్యమును గాపాడుకొననెంచి 

“నేను పన్నెండేండ్ల (వ్రతము పట్టినాను-నా పన్నెండేండ్ల (వతము చెల్లి తేను 

సీవు జెప్పిన మాటలా వింటాినని ఎత్తు ఎ త్తెను-అటులగాక బలాత్త రించినచో 

“నీతల పక్కున పడిలి చచ్చెదాపు అని శపించెను. ఫకీరు భయపడి 

జాలనా గమ్మను గట్లుపె నొక మేడలో భ'దముగా నుంచెను.ఈశాపము రావణునకు 

నలకూబరు డిచ్చిన శాపమువలె నున్నది. అందువలననే రావణుడు సీతమ్మ 
నకోకవనమునం దుంచెను, 

అచ్చట ఆరుగురు పెద్దతల్లులు, చంటిబిడ్డ బాలవద్దిరాజును ఫోషించుచు 

తమతమ భర్తలకు జరిగిన మోసమును లేఖలు (వాసి డేగల ద్వారమున 

పంపించిరి. గండికోట విజయమును సాధించిన వద్దిరాజు 12 వేల సైన్యముతో 
ఫిరంగులతో గుట్టిపు బలముతో కదలి నాల్గవ నాటికి నాగళ్ళపురి గట్టు చేరిరి. 
ఫకీరువాడు మాయయుద్దమున వారి సైన్యమును నాశనము చేసెను. వద్దిరాజుల్లు 

ఫకీరువాని పట్టుకొని 

కతులు తీసుక నరుక సాగినారు-మూరెడు మూరడు కండలూనేమి 

న గడియలు కొటిరీ వాని-తూరుపు దండో తలగొటినారు 

పడమటి దండ్తో పుబ్టైను ఫకీరూ-అక్కు_డ వానిని తల కోనినారూ 
దక్షిణపు దండ్లో పు్రను ఫకీరూ.అక్క_డ వానిని తల దీసినారూ 

ఉత్తరపు దండులో పు ను ఫకీరూ_అక్కొడ వానిని తలగొట్టినారూ 

కాల్చి వానిని భస్మము చేసీరి_ బూడిదంత జలమున కలిపీరీ 

జలమినందు పుట్టను ఫకీరూ.” రామాయణమునందు రావణాసురుని వలెనే 

మాయలఫకీ రెంతకును చావడు. వాడు మంతవిభూతి చల్లినంతనే 
“ఏనుగులన్నీ నల్ల రాళ్ళయ్యె-రాజులంతా చావ బండలైరి 

వాం బలన్ని ఎ్య్రరబండలాయి.ఫిరంగులన్ని సీటికుండలాయె 

సన్నెండు వేల బలముల ఫకీరూ-రాళ్ళ గుట్టలు చేసె నమ్మలారా, ఈ వార్తలు 

పానుగంటికి తెలిసెను. అప్పుడు 

“పన్నెండు వందల స్రీలు గనుకనయ్యు-ఈ యారుగురు అప్పాచెల్లెండ్లు 

వక్క-రేవు'కే వచ్చిరమ్మలారా, మూడుపుట్ల నల్లగాజులోయీ 

ముప్పది తూముల నల్లబూసలునూ_వక్క.రేవున తెంచిపోసిరీ 

దిన వాంములూ చేసి రమ్మలారా, 



4జాం' తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యిము 

బాలవద్దిరాజు పెరిగి పెద్దవాడయ్యెను, ఐదవఏట చమవవేసిరి. 12 వడ్ల 
చదువు బాలుడు 12 గడియలలో నేర్చెను. సాముగరిడ్తీ అద్భుతముగా నేశ్చెను, 

తొతతం[డ్రులకు కదలని బొంగరమును కదలించెను. ఒకనాడు బాలవద్దిరాజు 

తన బాణ ప్రయోగదక్షతను పరీక్షించుకొనుటక్రై నీళ్ళు నింపుకొని వచ్చుచున్న 
నంబివారి నరసమ్మ కుండను గొప్టెను. ఆమె దుఃఖించి బాలుని “తల్లి దం|డ్రిని 

చెరలో పెట్టించి, ఇందుకె నీవు (బతికినావురోరి యని నిందించిను, బాలవది 
రాజా మెను బతిమాలి తలిదం(డ్రులు చెరబోయినవా ర్త నెరిగెను, (ఇది పల్నాటి 

వీరచరిత్రమందలి బాలచంద్ర; బొంగరములాట కనుకరణ మనుకొందును] 
బాలవద్దిరా జప్పటికి 12 ఏండ్లవాడు. తల్లి దండ్రుల చెరిలు విడిపింప కృత 

నిశ్చయుడై పెద్దతల్లులు వలదన్నను సిద్దమయ్యెను. తాతగారి చం ద్రాయధము 
(అద్భుతమైన శ_క్రిగలది) ధరించెను, తన వృద్దిక్షయముల సూచింపగల నాగ 

మన్లె చెట్టును కోటలో నాటి బయలుదేరెను, (ఇచ్చటినుండి బాలుడు ! పదంంచిన 
యద్భుత కృత్యము లన్నింట (ప్రధానరసము తొణకిసలాడుచుండును) నాగసర్బ 

మాతనికి మధ్యేచూర్లమున తన పడగనె_త్తి ఎండ తాకనీయక కాపాడుటయే 
కాక భవిష్యమును చెప్పెను.ముందు నడచి యొక పట్టణమున పులిని జంపి పులి 

రాజు కూమురగు సుభద్రను వివాహమాడెను. ఈ సందర్భముననే చాకలి తిప్పని 
కథ హన్యపూరత మైనది కలదు. ఆ తరువాత గంగవాద పట్టణము నయనవాది 

పట్టణములందద్భుత ముల నెరపి రాచకన్నెల నుద్వాహమగుటకు చెప్పి ముందునకు 

సాగెను. ఈ తరుణమున నాగంభొట్లను (బ్రాహ్మణుని మోసము, అతనికి 
పట్టిన దుర్గతి, బాలవద్దిరాజాతని నుద్ధరీంచిన కథయు గలదు. నాగళ్ళపూడి గట్టు 

చేరుకొని ఫకీరువాడుంచిన పొలిమేర శక్తిచే భకింపబడుటకు మాలగా దానితో 
రమించి తంబళి పెద్దమ్మతో బాంధవ్యము స్థిరపరచుకొనెను. ఆమెకడ నుండి 
బాలనాగమ్మకు తన్నెరుకపరచుకొని ఫకీరువాని (పాణరహస్యము లడిగించి 
తెలిసికొని వాని (ప్రాణములు సాధింప బయలుదేరెను. 

మార్గమధ్యమున గండభేరుండపకుల పిల్లల (ప్రాణములు కాపాడి తాను 
సర్బదష్టుడయ్యెను. పానుగల్లు కోటలో నాగమళ్లె చెట్లు వాడిఫోయెను, కాని 
గండభేరుండపకు లాతని సంజీవినిచే (బతికించెను, వాని సహయముననే 
బాలవద్దిరాజు స ్ పసము(ద్రములు దాటి, యడవి చేరుకొని వనము నరికి 

ఫకీరువాని (ప్రాణములు ధరించిన చిలుక యుండెడు ముంతమామిడి చెట్టును 
చేరుకొనెను. ఈ కల్పన మంతయు నద్భుతరసపోషణమునకే చేయబడినది. 



ఆదు-తరస గేయములు ౫౯ాం 

వతుల సహాయమున పంచవన్నెల చిలుకను సాధించి తిరిగి నాలుగు దినములలొ 

నాగళ్ళపూడి చేరుకొనెను. ఆనాటికే బాలనాగమ్మ పెట్టిన పం డెండేడుల గడువు 

పూర్తియయ్యెను. ఫకీరువాడు తన్నాగాడు నిర్బంధించునవి జాలనాగమ్మ 

దుఃఖించుచుండెను కౌని చిలుక బాలుని వశమైనప్పటినుండీ పకీరువానికి 

మతి భమణము కలిగెను, వాలవద్దిరాజు తన చెంతనున్న చిలుక నెట్టుచెసిన 

ఫకీరువాడటుల యగుచుండెను. బాలవద్దిరాజూ ఫకీరువాని నేడ్చించి వాని 

చెంతనున్న మం[త తం'తము లన్నియు (గహం+ను రాళ్ళయి పడియున్న 

తం(డ్రులను సైనె న్యెములను (బతికించెను. తల్లిని దీసికొని ఫకీరుతో, 

గాండ్రసంగోజితో పల్లికి మోయించుచు జాలవద్దిరాజు గృహోన్ముఖుడయ్యెను, 

మధ్యేచూర్గమున బూటయిచ్చిన కన్నెల నుద్వాహ్మజ పానుగల్లు చేటకొనెను. 

సీతమ్మవలెనే బాలనా గమ్మకు అగ్నిపరీక్షలు తప్పవయ్యెను బాలవద్దిరాజు తన 

తల్లులకు తం(డులకు మరకల వివాహములు చేయించెను. ఫకీరువానితో 

నాగళ్ళపూడిగట్టు చేరి వాని ధనమంతయు చూచెను, ఫకీరువాడు సమయము 

చూచి తన చిలుకను పట్టుకొ నెను, కాని చిలుక తల బాలవద్దిరాజు చేతిలొ కాళ్ళు 

ఫకీరుడాఏ చేతిలో చిక్కు_కొనెను 
“ఏిడువర విడువర బాల వద్దిరాజా నేను విడువను మాయలఫకీరా 

అవతలగాను ఇవతలగాను ఇద్దరి సందున గయాగొ జ్రైను! 

ఆలా ఖుదా యంటా ఫకీరు సా హాటు, బోరుకొండవలె విరుచుకపడి నాడు 

ఫకీరువాని (పాణము పోయింది, చిలుక జచ్చెను ఫకీరు జచ్చెను.? 

బాలవద్దిరాజు ఫకీరువాని ధన మచ్చొటనే సద్వినియోగపరచి తన పట్టణము చేరి 

సుఖముగా నుండెను, 

రాటాయణమున రావణునకున్న యద్భుతళక్రులు వాని (కార్యమును 

చాటుటకును, అట్టి యధర్మముపైె విజయము సాధించుటకు వానికన్న నధిక 

బలుడుగా చి(తింపబడిన రాముని శక్తి మరింతగా పెంచుట యున్నన్తే, 

ఫకీరయవాని మొదట నద్భుతశ_క్తి యు కునిగా చిత్రించి వానిని నిర్జీంచు బాలవద్ది 
రాజును అంతకన్న గొప్పడానిగా నద్భుతరసపోషకముగా జానపదులు చి(త్రించిరి, 

నాయకోత్కర్షవర్షన కి దియొక పద్దతి !.(కూరుడుదుర్మార్లుడెంతబలసంపన్నుడై నను 
లా 

2. పంశవీర్య్మపతాపాదీన్ _ వర్ణయిత్వా రిపోరప్। 

తజ్జయీన్నాయకోత్క-ంర్ష - వర్ణనం చి ధినోత్ నః; దండి _ కావ్యాదర్శము, 



౫౯.౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యవ్వు 

ధర్మము ముందర నోడిపోవునను నీతి ఇట్టి యద్భుత కథలం దంతర్లీ నముగా 
నుండి జానపదులకు ధరాశ్రధర్మసంఘర్థణమున చేయూత నిచ్చి కాపాడును 
కనుకనే బాలనాగమ్మ కథను తెలుగులపాలిటి చిన్న రామాయణమంటిని. 

నమ్మరానంతటి యద్భుత  కృత్యములతో, అలౌకికవిషయములక్రో 
నిండినది'కమ్మ్ర వారివణతి వనల బాలరాజు కథ? దీని జీవము వర్ణాంతరవివాహమని 

తెలియనగును. పాటకజనమునం దీనాటికిగూడ _ పర్ణాంతరవివాహములు 
లేవన్నచో నాటి సంఘమర్యాద లెట్లుండెనో ఊహింపవచ్చును, ఒకటి రెండు 
ఆధునిక భావము లున్నను వాతావరణము మా(త్రము పుక్కిటి పురాణయుగము 

నాటిదిగా గన్ఫించును. జానపదుల కిట్టి యసహజములగు నద్భుత కృత్యములపై 

నభిమానము మెండని ఇదివరకే తెలిపియుంటిని. 

దీనిని (వ్రాసినది కడియము (గ్రామవాస్తవ్యుడు కిన్నెర నాగయ్య కొడుకు 
వీరాస్వామి యనునాతడు. ఇందలి కథ యిది. 

*ఉ తరాన దేవేందుని నగరిన్, మించుచుండు మహా నందికొండ 

కొండయేలిక శ్రూరుండు, ధీరుండు, సత్యసంధుడు, నందివర్దనుండు 

అర్థికల్పకభూజుండు, భోజుండు, కలికిరాజను పేరిట విలసిల్లు.” 

కలికిరాజను నీ కమ్మదొరకు సంతానము లేదు.ఒకనాడీతడు పొలము దున్నించు 
చుండగా నాగేటి చాలులో నొకబిడ్డ లభించెను. కమ్మదొర ఆమెకు సీతయని 
పేరు పెప్టెను. తరువాత కమ్మవారి పణతియను నామముకూడ (ప్రసిద్ధమయ్యెను, 

పణతి అతిగారాబముగా పెరిగి పెద్దదయ్యెను.త౦[డి యామె నెవరు చూడకుండ 

ఏడు మేడలపై నుంచెను. ఇట్లుండగా చం[ద్రశేఖరుడను వెలమదొరకు 

“సాంబమూర్తి సద్వరమున (పభవించె, చావుపుట్టుకలేని బాలుండు 
వాని నామము బంగారు బాలుండు, అల్లారు ముద్దుగా నెదిగినాడమ్మా.) 

బంగారు బాలుడు తన 16వ సంవత్సరమున ఆరులక్షల గోగణముతో నంది 

కొండకు వచ్చెను. ఆవులను మేపుచు నాతడు 

“ఏడు మెట్ల కిన్నెర చేతబట్టి, కిన్నెరకు (కుతిజేర్చి బాలుండు 

రాగమాలికల్ బాడె రాల్లరుగ, వశువులు మేతను వదలి చూడంగ 

అప్పుడు పాటను వణతి యాలించెం తనదు దేహము మరచె తం(డిని మరచి, 

పణతి రహస్యముగా మేడ దిగి బాలుని సమీపించి, ఆతని రూపమునకు 

గానమునకు మెచ్చి మోహించి తనను చేపట్టుమని కోరెను. పశువులు గాచెడు 



అద్భుతరస గేయములు ౫౯ాతి 

బాలుడు (బాలరాజు) (ప్రవరునివలె పణతి (పేమను నిరాకరించెను. 

“కన్యకా సీవెవర వీరితి నొంటి, రానౌనె నీడగు రాణివాసమును 

పదలి వచ్చుట నీకు పొంకమే భామ, ఎవరైన జూచిన నేమిచెప్పుదురు 
నీకిది సరికాదు పోపొముడ వదలి, పెండ్రికిప్పుడు నేను వేసారలేదినెన్సు, 

అపుడా పణతి 

“వచ్చి వరించిన వలదు పొమ్మనుచు, _తోయు వెంగలియున్నె ధూరత్వమేల 

కమ్మవారల యింటి కామినిన్నేను;, నమ్మి వచ్చితినయ్య వమ్ము నేయకుము 

నాతల బుట్టెనే నాథు వరింప, శ్రీకృష్ణు రుక్కిణ్ జేర దే మున్నుిఅని సమాధాన 

మిచ్చెను. బాలరాజామెను వదలించుకొనుట క్రై 

“వెలమ కన్నుల కెట్లు వెలది పెండ్రియగు, పసిదాన వగుటచే పరికింవలేవఃనెను 

కాని కమ్మవారి పణతిమా[తము, 

“కులము నడ్డుగ జేసి కొణత లేంచెదవు, కులమన్న నేమయ గుంపంగడుకాదె 

గుంపులో నెదియైన గుంపు కదయ్యః వెలమ కమ్మలరీతి గలదె పుట్టుకను 

(పేమ యుండిన చాలు పెండ్లికి చాలు మనసు పట్టని పెండ్లి మరియేల బాల 

నా మదికెక్కి-న నాడెంపువాడ, పగుటచే నన్ను చేవట్టంగవచ్చు 

పట్టకుండిన వీకు పాపంబు వచ్చు,ఆడుగోడున బోకుమయ్య శృంగారియని తనపట్టు 

విడునదయ్యెను. అచ్చటనుండీన క్షేమము లేదనుకొని బాలరా జడవుల సంచరింప 

దొడగెను. కమ్మపణతి యాతని ననుగమించెను. పీరలిద్దరటుల పోవుచుండ, 

“జోడుచం(దులు పొడిచిన విధముండె'నట.ఏతీరుననై న నామెను వదల్చుకొన 

వలెనని బాలరా జాలోచించుచుండెను. అసాధ్యములు నమానుషములునగు 

పనులొనర్శిన నిన్ను పెండ్లాడుదునని బాలుడామెతో ననెను. ఈతీరున నయిన 

దప్పించుకొ నవలెనని బాలరాజుఎ త్తుగడ.రావుల చెరువు సమీపించగనే బాలరాజు 

కాలముగాని కాలమున 

“పట్టరాని పెనుమబ్బులు పట్టవలె్యా, కటికిచీకటి తోచకయుండవలెన్ 
ఊరిమీద నొక చినుకును లేకుండ, అడవిమీద నొక వానయు లేకుండ 

నడిమి చెరువులో వానలు కుర్వవలెన్, చెరువులు విండి వాగులు పారవలెన్ 

కొ త్తచెంబు తా చేతపట్టుకొని, ధరణిమీదనూ నిలిచినట్టులా 

సీళ్ళవైననూ నడుపవలయును, ఏడు మునుగులు మునుగవలెన్ 

ఏడు చెంబులా నీళ్ళు కేవలయు, కొలిచి వడిలో నీరు బోనికోని 
ఒడిలో సీరు ఒలికిపోకుండా, కట్టిన చీరయు తడినిపోకుండా 
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నుదుటను కుంకుమ రాలిపోకుండా, నోమదండలే నానిపోకుండా 

ఏడు అడుగులు నా కెదురు మ్మా, ఏడుచెంబుల నీళ్ళు తెమ్మా 

ఇది చేసిస వెనుక సెండ్రిమాటలను, వెనుక చూచెదములే కమ్మపడతీి ర్వనెన్స, 

పణతి అష్టదిక్సాలకులను వేడ్కొ-ని బాలరాజు చెప్పినంత చేసినది. ఇట్టి యద్భుశ 

కృత్యములు కల్పించి జానపదు లాయాపొ(త్రములను పోషించి వారియందు 

భక్తిగారవములు "పెంపొందించుకొందురు, తప్పించుకొనుటకై వేసిన ఎత్తుగడ 

విఫల మగుటతో బాలున కాశ్చర్యమున కన్న భయ మెక్కుడుగా కలిగినరి, 

“ఎంత మోసము చేనెనయ్య భామా, నమ్మరాదుగా యికను నమ్మరాదు 

ఆడువారల నికను నమ్మరాదు, ఆడువారిల నమ్మి (బతికి పవరు 

"ఆడదానిని నన్ను నమ్మరాదు, అడ్డక త్రితో తెగ వెయ్యవలయు 

కట్టుబోతుల విద్య నేర్చినావుు మాయకారుల విద్య నేక్చినావు 

యెజ్దమారమ్మ పదవులు నేర్చీనావు, వం(త్రాలు తెంత్రాలు సీవు నేర్చనావు 

తోడుబోతుల విద్య నేర్చినావు, దుష్టమార్షుల వరుస నిలిచినాివని మార్గము 

పక్టైను,. అతని బతిమాలుచు కమ్మపణతి వెంటనంబను. (తోవలో నొక 

శివాలయమున నున్న నందిని ఆవుగా మార్చి,కోడె లేకయే చూలు నిలుచునట్లుచేసి, 
దూడను పుట్టించి, అడుగులేని దు_త్తలో పాలు పిండి,నిప్పులేకుండ కాచి,తోడు 
లేక పెరుగుచేసిి కవ్వము లేక చల్లచేసి, వేపకాయంత వెన్న దీసి, ఏడుగిద్దెల 
నెయ్యి చేసి, ఆరచేత నిడుకొన్న పెండి యాడెద ననెను. కమ్మవారి వణకి 

ఈసారియైన పెండ్లాడునని తలచి సకలదేవతల (పార్టించి యాయద్భుత కృత్యమును 

నెరపినది. పాడిపంటలకు కమ్మవారికి పెట్టినది పేరు. వారి ప్రసిద్ధి యిందు 

సూచితము. అదిచూచి బాలరాజు 

“అబ్బా 'చెడితిర దీని కొంపగాల, దయ్యు మో పెను భూతమోరా 

'పెండ్రిమీద నాకు _పేమలేదు భామా, పెండ్లిమీద నాకు పియములేదు భామియని 

(తోవబశ్తైను. ఇట్లు పోవుచుండ వారికి ర_క్రధూళిపురపు కోమటి యొక డెదు 
రయ్యెను. బాలరాజు పణతి నాతని కప్పగించి వెడలిపోను. పణతి కోమటిని 

మోసగించి మరల బాలుని జేరి 

“నేనేమి జేసిన విడువజాల నిన్ను, నన్నేమి జేసిన మనస్సు (తిప్పజాల 

దేహమెల్లను సీఖ్ర నిచ్చుదాన, (పాణమెల్లను సీకు నిచ్చుదాన 

వదలి పెట్టిన పదలుదాన గాను, విడిచి పెట్టిన విడచుదాన గాను 

భూమితో దాగిన వదలుదాన గాను, నీళ్ళలో దాగిన వదలుదాన గాను 
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అగ్నిలో దాగిన వదలుదాన గాను, గాలిలో మజిగిన వదలుదాన గాను 

[పాయ మైనది (పకగానుండంగ, చనువు గలయది [(పకగానుండంగ 

వలచి వచ్చినది (పక్క-నుండంగ 3 తానే వేడునది (పక్క_ నుండంగ 

నిదురెట్లు వచ్చెనో నీరెండయందు, చాలుచాలుర కోపమేల బాల 

ఏల ఈచలమేల గోపాల, ఏలరా నీకిది వెలమశ్రీబాలి యని (పొర్టించెను. 

అతడు వినక పారిపోయెను. కాని పణతి భేకాళుని దలచి ఆతని సహాయమున 
మరలించకొ నెను, బాలరాజున కాకలి యయ్యెను. అతడు 

“ఆకలె తెనే కమ్మవారి పణతి, అన్నముంచవే కమ్మవారి పణతి 
ఆన్నముండిన (పాణము లికనిలుచు, అన్నముండిన పెండ్లి యాడవచ్చు'ననెను. 

పణతి బాలునికి 5 వరహా లిచ్చి ర_కృధూళిపురమున కేగి వంటసామ(గి దెమ్ము 
వండిపెట్టెద ననెను.బాలునికి ధనము చూచినంతనే పణతిపైె మక్కువ కలిగెను, 

ఆమె నాతడుద్యాహమగుటకు నిశ్చయించుకొని సామిని దెచ్చుటక్రై రక్తధూళి 

పురమున కారా(త్రి పయనమయ్యెను. పోవునప్పుడామె నొకచో అరణ్యమందు 

భ(ద్రముగా నుంచెను.బాలునిచెంత బంగారము చూచి సామా గినమ్ము బచ్చుకు 

(భాంతి కలిగెను, ఆతని ధనము లాగికొనవలెనని బుద్ధిపుట్టి 

“మనకు ధర్మ మధర్మమనగ గలదె_వచ్చిన దెల్లను వరవు చేయవలయు 

రానిదంతను లాగి చేర్చవలయు” నని ధనము తీసికొని సామ్మగి నిత్తునని 
కత్తితో బాలుని చేయి నరికెను. బాలుడు పరుగెత్తి పక్కనున్న ఆకుతోటలో 
(ప్రాణములు కాపాడుకొనెను, కాని యాతోటకాపు లాతని దొంగగా భావించి 

పట్టి తలనరికిరి. తెల్ల వారువరకు చూచి కమ్మపణతి రకృధూళిపురము (ప్రవేశించి 
బాలునికై వెదకుచుండెను, ఆమె కౌపట్టణమున బాలుని శిరము కానుపించెను. 

బాలుని కశేబరము చెంతజేరి ఆమె విలపించుచుండ పురజను లామెను దొంగవాని 

భార్యయనుకొని పట్టి బంధింపనెంచిరి. అప్పుడామె 

“అయ్యలార నామాట వినుడి మీరు, దొంగనంచు మీబుద్ధి తోచెనేని 
ఆగ్నియందు దూకి వత్తు నిజము, తప్పిపొయినం దగపు చూచుకొను డ్రని 

దేవతలనుదలచుకొనియగ్ని గుండముల కల్పించుకొ నెను .భేతాళునితో చుట్టునున్న 
కావలివారలు పారిపోకుండ చూడుమని చెప్పి పణతి ఆగ్ని(ప్రవేశ మొనర్చెను. 
ఒక క్షణము ఆమె దానిలో మాయమై దేవలోకము చేరుకొనెను. అచ్చట తన 

ఆర్గురక్క_ల కలిసికొనెను. వారామెకు పూర్వజన్మ (ప్రకారము జ్జప్తి చేసిరి. 

“దేవనాథుని కూర్మి నందనలము, భూమిశేగగా వలయనంచు మనము 
తండి నడుగగా నిన్ను నిలువు మంయె, మాకు నుత్తరువిచ్చి పొమ్మనియె 



౫౯౬ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

మేము భూమకి వచ్చుచుండగను, మమ్ము వదలగలేక మాతోడ నీవు 

వచ్చినా వదిగాంచి రయమున దండి, మర్శ్యలోకమనందు నిడుమ గుడువ 
శాపమిచ్చినది జ్ఞాపకము లేదే అంత నీవు దేవేం(దు కాళ్ళు (మొక్కి 

భూమి గోడులను గుడువజాలనయ క, కరుణ నేయుమా నన్నుగన్న తండి 

అనుచు వేడగా నతడు కరుణచేసి, నీ కమానుషశక్తు లిచ్చె నతడు”. 

ఇంత చెప్పినగాని ఆమెకు పూర్వసంస్మ్రృతి రాలేదు. అప్పుడామె యక్కలళో 

“జ పికి వచ్చినది వొక్కునాడు మనమ, జలము లాడ.చు భూమినుండ నొకడు 

సత్యసంధుడన్ యక్షనందనుండు, సుందరాంగుడు రాగ నతని జూచి 

మోహామొందినదాదిగ మనతం(డి, నాకు నుతర మిచ్చుట లేదనుచు” 

తం[డ్రి తన కనుజ్జనీయని కారణమును చెప్పెను. అక్కలామెతో 

రాను సత్యసంధుడె బాలరాజు, శాపవశమున నిన్ను మరచినాడు 

శాపవశమున తన్ను మరచినాడు, భయముజెందకో చెల్లె నీవు వేగ 

భూమి శకేగుచూ శాఫమోక్షణంబు, కొలది కాలములోన సీకు నగు? నని పుష్ప 

హోారమును పసిడి బెత్తమును ఇచ్చి పంపించి 3.కమ్మపణతి మరల నగ్నిగుండమున 

సాకొత్కరించెను. అప్పటికే పారిపోదలచిన నచటి ,కాపువారల భేతాళుడు 
(మింగియుండేెను. పణతి పుష్పహారము పసిడి బెత్తముల సహాయమున బాలుని 

(దితికించెను కాని బాలరాజా మెను నిరాక3ంచి మరల (ప్రయాణమయ్యెను. దూర్ల 

మధ్యమున పణతిచే పూగ్వమువలెనే రెండుమారు లద్భుత కృత్యములు చేయించి 

పరీక్షించెను కాం యామెను స్వీకరింపడయ్యెను. వారొక దేవళమున ని(డ్రంప 

దొంగలు వచ్చి బాలరాజును చంపిం పణతికై తమలో తాము సుందోప 

సుందులవలె పోరాడి యంధులై ర. పణతి మరల బాలుని [బతికించుకొనెను. 

ఒక నాటిరా(తి జంబునారాయణ పట్టణ మేలు ము_త్తరాసి రాజొకడు మత్తుమందులు 

చల్లి యామె నెత్తుకొన పోయెను. ఇప్పటికి బాలునికి కనికరము కలిగెను వణకి 
తలచినంత మాత్రమున తం(డీ మరయు తదితర దేవతలు (ప్రత్యక్షమై వారిరువురికి 

పెండ్లి చేసిం వారటనుండి దేవలొకమేగి కొంతకాలముండి తరవాత 

వైకుంఠమేగిరి, 

శిష్ట సాహిత్యమును విమళ్ళంచు దృష్టితో జూచిన నిట్టి యద్భుత కథలందు 
నెరసులు లభింపకపోవు. కాని యవి నెరసులనుటకన్న జానపదుల యద్భుత 

రసపీతిగా, వారి చిత్తవృత్తి కనుకూలమైన భావములుగా ఇప్పుకొనవలయును. 

ఇట్టి యద్భుతములు నలౌకికములు నమానుషములగు విశేషములగూర్చి 



అద్భుతరస గేయములు ౫౯౭ 

జానపదులు పాటలు పాడుకొని సంతోషింశరు. మాదయగారి మల్లన రాజశేఖర 
చరిత్రము-(శ్రీనాభు) శివరా_తిమాహాత్మ్యము ఇంతకన్న నమ్మిక కలిగించునట్టివి 
కావు జక్కన షుక్రపార్యుచంతము, రుద్రకవి నిరంకుశోపాఖ్యానము 
మున్నగునవి ఆతిల్ కచర్యిల నామోదించునట్టివే ఈ బాటలో జానపదులు మరి 
కొంత దూరిము సాగింని_చో ఇరువుర ఆశయములం దేకతయే ౌన్సించునుు 

అమృతకథాగేయములందు “గాంధారి కథో అ(గగణ్యము; పురాతనము 

కూడ కావచ్చును. దీని పౌరాతన్యముగూర్చి (శ్రీ టేకుమళ్ళ కామేళ్వరరావు 
గౌంట్లభపాయపడినాట. “ఇదొక ఏచి(త్రమైని జంగంకథ. కవిపేరు తెలియదు 

కాని ఈ కవే కుమారరాముని కథ అను మరొక జంగం కథ కూడ రొచించేడు. 
గాంధారి కథ (క్రీశ 1800 (వాంతప్పు రచన కాకతీయ ఆం ధమహా 

సావాజ్యాన్ని రుద్రమదేవి అను స్ర్రీ(1260_12965)వరీపాలించింది. ఆమె 
నేర్చుకి (ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయి “ఈ మె మహా మాం తికురాలాి అనుకొన్నారు. 

అమెయొక్క- వివాహపు కథను జంగం కవి ఈ కథలో నిగూఢంగా తెలియ 

జేసేడు.! 

శ్రీహరి ఆదిశేషుపుగారి యలిపాయ మిటులున్నది. “ఇలాంటి 
తాంతికప్యవహారాల వర్షనలెన్నో ఈ (గంథంలొ ఉన్నాయి. అవి ఈనాడు 

పరిపాటి కాదు, అందుచేత ఈ కథారచన పర్వతాల మల్లయ్య భక్తులు 
తాం[త్రిక విధానాలలో నిమగ్నులై న 11-12 శతాబ్దాలల్' జరిగిందేమో ననీ, 

తర్వాత దీనిలొ మార్పులూ, చేట్పులూ, జానపదవాజక్రయానికుండే సహజ 
గుణానుసారంగా జరిగాయమోననీ ఉహించవలసి వస్తోంది?." 

పె యిరువురు విమర్శకు లించుమించుగా దీని పౌరాతన్యమున 

నేకాభి ప్రాయము గలవారే. నాయభిప్రాయముకూడ నంతియ. ఐనను జానపద 
గేయ విమర్శనమున కవికిగాని కాలమునకుగాని తావులేదని తొలుతనే మనవి చేసి 
యుంటిని ఇదమిత్ధముగా నిర్ణయించుటకు ఆధారము లేమియు దొరుకనప్పుడు 
ఊహగానముమీద ఆధారపడియుండ వలసినదే. అట్టి యూహనే పై విమర్శకులు 
చేసియంచురు కేతుమళ్ళవా రీకథ రుద్రమదేవి వివాహకథ యనిర. దానితో 
నేనేకీభవింపజాలను. రు దమదేవి పివాహకథయని నిరూపించుట కిందేమి 
యాధారములును లేవు. కేవలమా కాలముననున్న రాణియగుటచే నీకథ నామెక్న 

1. బాల. ఆగస్టు, 19583, 

2. జానవదగేయ వాజ్మయ పరిచయము, పుట, 186 ఇ 



isa తెలుగు జానపద గేయ సాహీత్యమ 

అంటగట్టుట భావ్యముకాదు, గాంధారికభదికథ ఇది మార్గ మినుపింతు వినుడి 

యని కుమారరాముని కథవలెనే (పారంభ మగుచున్నది. ఇదికూడ దానివలె 

కంపిలి రాజ్యములోని గాధయే.దీనిలో కూడ తపము, సంతాన(ప్రా ప్తియు కలవ, 

ఇంతమా (త్రము సాత్ష్యమునుబట్టియే రెండును ఒకరే రచించిరను చేకుమళ్ళవారి 

నిర్ధారణము తొందరపాటనిపించును. కథయందు రాజులు రాణులుగా నున్నవావ 

నిజముగా సాధారణులుకూడ కావచ్చును. సాధారణుల కలౌకికాద్భుతమాహాత్మ్య 

ములం దగిలించుకొనెడు జానపదు లిట్లు చేసియుందురనుటలో పొరపాపేమియు 

లేదు. అంతియకొని రుదమదేవియే గాంధారిగ పరిణమించిన దనుట కెట్ట 

యాస్కా రమును లేదు. నిజామౌబాదు జిల్లా ఎల్లారెడ్డి తాలూకాలో గాంధారియను 

(గ్రామమున్నది. ఒకప్పుడది నరేం[ద్రరాజు రాజధాని. దానిపూర్వనామము దేవర 

పట్టణము, గాంధారి (గామమున ఇప్పటికిని ఈకథ కొలది మార్పులతో (పచారమం 

దున్నది. అచ్చట గాంధారి బాలరాజుల విగహములుకూడ కలవు, అచ్చటి 

పురావస్తువులు, (పచారమందున్న ఐతిహ్యములు, భావి పరిశోధకులకు గాంధారీ 

బాలరాజుల సిసలై న చరితము తెలిసి కొనుటకు ఉపకరించగలవు. ఈ విషయ 

మింతటితో చాలించి ము[దితకథ నారయుదము. 

ఆరంభమున కవివాక్య మిట్లున్నది. 

“ఇదికథ ఇదిమార్గ మినుపింతు వినుడి, పురజనులార వో పుణ్యాత్ములార 

అది యెటికథ యనగా వినుపింతు, ఆహంపి విరూపాక్షి ఆనెగొందిభూమి 

కెంపిలి గంగావతనియేటి (గామ, దేవరామర వీరగుంభిని రాజ 

విికమార్కు.ండగు అతనికి నిజరాణి అలికుల షణీ, 

బిత్తరి కాంబోది యనునది తారళీల పట్టణము, 

ఈ తారశీలపట్టణమును జానపదకవి మనోహరముగా వర్ణించినాడు. 

పొద్దుపోయి చూచిన పొన్న పూచినట్లు- జామోయి చూచిన జాజి పూచినట్లు 

నెబ్బర నేరేబ మోదుగ బూచిన్క చందం అదిగాక ఇంటింట 

నాళీకళడము యిరువైన మేడలు, పొడుగాటి మిద్దెలు భువనేశ్వురాలు 

అడుగడుగు బావులు ఆటకూటములు, చిరుమల్లెశాలలు చి[తశాలలు నున్నట్లుగా 

వర్షించినాడు. సూర్యనారాయణస్వామి మేలుకొలుపు పాటలో సూర్యునివర్షించుచు 

“పొడుపు బాలుడు పొన్నపూఛాయియను నిట్టివర్లన మే కలదు. 

తారశీలపట్టణమును వశపతి (వసుపతియో = పశుపతియో కావచ్చును) 

రాజు పరిపాలించుచుండెమ. ఆతవి భార్య దేవపద్మగంధి. 24 ఏండ్లు గడచినమ 



లో 

అద్బుతరస నగయమ.లు - ౫౯ో౯ో 

ఆమెకు సంతానము కలుగలేదు. సంతానార్థమై పద్మగంధి పెక్కు నోములు 

నోచెను. కౌని లాభము లేదయ్మెను. చివరకు భర్శృనాజ్ఞగొని రాణ్ (శ్రీశైల 

పర్వతమునకు పోయి మల్లి రి ర్దునస్వామి సన్నిధిని ఘోరమైన తపహాచరించెను, 

ఈ తపోదీక నత ఒదుఖతిమాగా వర్షంచినాడు. స్వామి వపత్యకమి ఆయుస్సు 

లేని మగబాలను ఇచ్చేదా లేక-ఆయుస్సుగలిగి అయిదవతనం గలిగిన ఆడబాలను 

ఇచ్చేదా” య (ప్రశ్నించెను. వరమిచ్చు భగవంతు డిటులేల (పశ్నింపవలెనను 

(వశ్న సాధారణముగా మనకు కలిగినను ముందుముందు వష్చడు కథాపోషణమున 

కిది యత్య౦త మవసరము. మృకండా్యాది మునులకుగూడ నిటి చిక్కు 

తటసించుట మన పురాణములు చాటుచున్నవి. రాణి కూతురునే కోరను. శివుడా 

బిడ్డ కుండెడు లక్షణములు చెప్పి శివగాంభారియని నామకకణము చేయుమని 

ఫలమొసగి తిరోహిసడయ్యెను. రాణి తౌరిశీలపట్రణము చేచుకొనెను. ఫల 

మారిగించి సద్య|ోగక్భము ధరించి (ప్రసవవేదన ననుభవించుచుండగా రాజు 

గారి (జాహ్యకణాజ్జచే దేవళమున “పడమటి భాగాన వున్న నందులను, తూచ్చు 

భాగానికి గిర్రున తిప్పెను'. రాణి సుఖ్యపసవ మయ్యెను. శివుడు చెప్పినటులే 

ఆవాలకు “వీపున వింజామర, అంకాలున తామరపద్య్మం, బొడ్డున దచూణీక్య౦, 

కన్నుల చింతామణి, పండ్లను పరశవేది, నొసట చి(త్రకన్ను విభూతిరేక, 

ఒంటిజడ' యుండెను. ఈవర్ణనముకూడ జానపదులకు సర్యసాధారణము. 

మహి మో పేతులగువారిని వర్హంచునప్పు డీటాటలు తప్పవు, కౌలజ్జు లామె 

జాతకమును చూచి మేనసూమగండమని చెప్పిరి. గాంధాం మేనమామ 

సుహితుడు వాలుగొండ పట్టణము పాలించుచుండెను.అతని తం|డ్రి మాంధాత. 
గాంధారి ఐదేండ్రదయ్యెనా. రాజదంపతు లొక (భాహశ్రిణతాపసిని పట్టితెప్పించి 

గాంధారికి విద్యాబుద్ధులు గరప నియమించిరి. గాంధారి శీ ఘకాలముననే సమస్త 

విద్యలు నేర్చెను. గులువుగారికే తప్పులు డ్ద్దిను, గాంధారికి తో డెవ్వరులేక 

చదువుకొనుట యిష్టము లేకుండెను. తల్లిదండు లద గమనించిరి. తోడుకై 
సుందరగిరి పట్రణపు గాండీవరాజు కుమారుడు బాలరాజును రప్పింప దలచిం, 

గాండీవరాజు తారిశీలపటణ పు రాజుగాంకి బావమరిది, గాండీవరాజు భార్య 

రామక్క గాంధారికి మేనత్త. వీరకి యేగంటీశ్వరుని వరమున బుట్టినవాడు 
బాలరాజు. ఒకప్పుడు గాండీవరాజు బావగాంపై తిరుగుబాటు చేసి తత్సలితముగా 

“సోలెడు బియ్యం,తోటకూర కట్ల,పాతిక కాసులు (గ్రాసంిగా (బ్రతుకుచుండెను. 
వాలరాజు సామమార్షమున రాకున్న బలవంతముగా పట్టితెండని రాజుగారు జట్టీల 



పడ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యన్న 

నంపిరి. రామక్క- కీడు శంకించి బాలరా జూరలేడని బొంకెను. కాని వ్యా! 

బాలరా జూరనే యున్నట్లు తెలిసెను. బాలుడప్పుడు సాధనాల గరిడీయందు 

“ముందర అఘువున వోరీ ముత్తుంరాళ్ళ గోతమును గోట జిమ్మెను 

వెనుక లఘువున వోరీ ఏదుంరాళ్ళ గోతం ఎడమకాళ్ళ జిమ్మెను 
జారుడుబండ దూకులు జీరుబండ మీదికి జీరుబండ దూకులు జారుబండమీదికి 

సాధన చేయుచుండెను. జెట్టీలాతని చూచి భయపడి బలవంతము పనికిరాదనుకొని 
వసుపతిరాజుగారి మాటలు మనవిచేసి తిరగివచ్చిరి.బాలరాజు తల్లితో మేనమావు 

యింటికి పోదుననెను. జరిగిన పరాభవముచే కృళించు తల్లి బాలరాజును 

నలదనెను. కాని బాలరాజు మామతో మాటలాడి పోయిన రాజ్యము తిరిగి 

సంపాదింతునని తల్లికి నచ్చచెప్పి, అశ్వ మెక్కి. బయలుదేరి, తారశీల పట్టణము 
చేరుకొనెను. వసుపతిరా జల్లుని సగౌరవముగా నాహ్వానించెను. బాలరాజు 

మామగారిని (తన తండ్రికి చేసిన శిక్షకు) దెప్పిపొడిచెను. కాని వసుపతిరాజు 
ఆది సహృదయతతో స్వీకరించెను, బాలరాజు తానట నుండుట తన తల్లికి 
ఇష్టములేదని, తిరిగి పోయెదనని చెప్పెను. వసుపతిరా జాతని భోజనము 
గావించుకొని పొమ్మనెను. పద్మగంధి, బాలరాజు అందచందములు, తెలివి 

తేటలు, బలశౌర్యములు చూచి ఆతడు తమ నగరమున గాంధారికి సహపాఠియమై 
యున్నచో ముందుముందు (ప్రమాదము సంభవించునని బాలరాజును తొందరగా 
పంపించుటకు యత్నించుచుండెను. రాజుగారల్లునికి కట్నములు, కానుకలు 

ఐదూళ్ళు అరణమిచ్చిరి, (ప్రయాణమగుటకు ముందు గాంధారీబాలరాజు 

లొకంనొకరు చూచుకొనుట సంభవించెను. ఒకరి రూపముల కింకొక రాశ్చర్య 

పడిరి. బాలరాజు (ప్రయాణ మాపుకొని గాంధారికి సహపాఠరియయ్యెను. వసుపతి 

రాజు గాంధారిని బాలరాజుకిచ్చి మునుముందు పెండ్రిచేయ నిశ్చయించుకొనెను, 
పద్మగంధిమా(త్రము తనకూతురు నీదరి(ద్రునినుండి తప్పించి సుహితునకీయ 
దలంచెను. చదువుసాములప్పుడుకూడ వారిరువురు కలిసికొన కుండునట్లును 

మాటలాడుకొన కుండునట్లును కట్టుబాటు చేసినది.కావి వారిరువురు తమ గురువు 

కనులకు గంతలుకట్టి సరస్పర(పేమమును సపెంపొందించుకొనిరి, పెండ్లి చేపి 
కొనుటకు బాసలుచేసికొవిరి. గాంధారి ఒకనాడు గురువుగారును బాలరాజును లేవి 

సమయమున గురువుగారి తాళప(త్రగంథములు శోధించి, శక్తిపంప్పు 
శాంభవిపంపు, హానుమంత పంపు, వీరభ(ద్రపంపు, భై రవిపంపు మొదలుగాగల 

మం[తములును; శక్తిముగ్గు, శాంభవిముగ్గు మొదలుగాగల తం|తములును 
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(గహించను. వానిని (పయోగించి చూచుకొనెను గాంధార రహస్యముగా 

బాలరాజు మేడ కేగి కలియుచుండెను, బాలరాజు తనకు (పమాదము సంభవించునని 

తెలిపెను.గాంధారి తన శ క్కిసామర్థ్యముల నాతని కెరుకపరచి ఏమి భయముండ 
బోదని హెచ్చరించి తన శక్తిని (ప్రదర్శించి బాలున కాశ్చర్యము ధైర్యము 

కలిగించను, చదువు చెప్పెడు (బ్రాహ్మణుడు వీరి (ప్రణయరహస్యములను రాణి 

గారి కెరుక పరచెను. పద్మగంధి వారి నిరువురిని పట్టి కొట్టించను.కాని గాంధారి 
తనళ క్రిచే బాలరాజును కాపాడెను.బాలరాజు స్వ(గ్రామమునకు వెడలిపోవుచుండ 

గాంధారి తన మాహాత్మ్య్యమున మరలించుకొ నెను. పద్మగంధి కూతురునకు 

వివాహముచేయ నిశ్చయించి జెట్టీలను సుహికుని కడకు వాలుగొండ కంపెను" 
కాని సుహితుడు “పెండ్రిరోత పెండ్లామో రోతని, ఇల్లురోత యిల్లాల్' రోతని, 

తదేక నిష్టతో పంచగడ్డాలు పెంచుకొవి' యుండుటచే వచ్చిన జెట్టీల తన్ని పంపి 
వేసెను. బహుశః ఈతనికి గాంధారిపై మోహము లేకుండుటకును వివాహ 
మిష్టము లేకుండుటకును కారణము, గాంధారి మేనమామ గండమున పుట్టిన 
దనుటచే కాబోలు, తమ్ముని రాకకై యొదురు చూచెడు పద్మగంధికి ఆశాభంగ 
మయ్యెను, ఆమె గాంధారి స్వర్ణ చితపటమును పంపించి తమ్ముని మరల 

నాహ్వానించెను.గాంధారిపటమును చూచి మూర్భపోయి సుహితుడు తన (వతము 

విడిచివి వాహముచేసికొన సిద్ధుడ య్యెను.వివాహలగ్నములు లేవన్న (బ్రాహ్మణుల 

మాన్యములులాగికొ నెను.చదువురాని(బాహ్మణుడొకడు(నాగంభొట్లు)తరుణమును 

గమనించి “రేపుప్రొద్దున శవివారమని విచారించ నక్క-రలేదు, దుర్వారమని విచారించ 

నక్క_రలేదు,రేపు (పొద్దు పొడుపున మంచి లగ్నమయా్యాి యనెను. అందరి మడి 

మాన్యములు నాగం భొట్రకు లభించెను. ఇచ్చటకొ౦0త హాస్యము (ప్రదర్శింపబడినది, 

పెండ్లికొడుకై రాజుగారు పేరంటాం[డ్రతో సపరివారముగ బయలుదేరెను. గుడ్డి 
తిరుమలక్క._, కుంటికాలు తిరుమలక్క-, మూగచ్చమ్మ, చెవిటి సుబ్బమ్మ,చొల్లు 

నోటి రమణమ్మలు పెద్ద ముత్తయిదువలు. ఎన్ని యపశకునములై నను సుహితుడు 

(గహింపక వివాహనిళ్చయముతో బయలుదేరి (ప్రయాణము గావించుచుండెను. 
మధ్యేమార్గమున రెండు కపోతములు “వసుపతిరాజుకు నోఅన్నా, సోయితుడా 
అన్నా, సోయితుడా మంచి శివునివరము,వరము కుమూ_ర్రెరాా సోయితుడా నీకు 

చిక్కదు, ఛీ వెళ్ళకూరా సోయితుడ్యా నీకు దక్కదు గాంధారియని చెప్పెను. 
సుహీతుడు కుపితుడై. కపోతములను చంపెను.సుహితుడు తారశీలపట్టణము 
చేరుకొనెను. ఏిహ(ప్రయత్నములు సాగుచుండెను. పద్మగంధి తన పట్టుదల 



౬౦౨ తెలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

నెగ్గెనను సంతో షమున, 

“వాలుగొండ సీమనుంచి వచ్చెనమ్మ నోయితుడి, మేలైన సొమ్ములంతా తెచ్చెనూఓయమ్మా 

పట్టుచీర రవికె కట్టవే తల్లి నీవు-పట్టాభ్యదుని చేపెట్టవే తల్లి యని పాడగా గాంధార 

“చేలు మేలాయెనమ్మా మేలాయెనమా ్మ.నా మేలంత బాలరాజు పాలాయనమ్మా 

వయసాయెన మ్మా వయసాయెనమా్మా-నా వయనంత బాలరాజు పాలాటె.నమ్మా 

వాగు బొగాయెనమ్మా బాగాయెనమ్మా-నా బాగంత బాలరాజు పాలాయెన మ్మా*్య్యన్సి 

పాడెను. తల్లి యది విని గాంధారిని కట్టి వేసి కొ'బ్లిను. గాంధాం భేకాళుని 

(ప్రత్యక్షము చేసికొని వాలుగొండపట్రణము నాశనముచేని రమ్మనెను. వాడు 

వాలుగొండచేరో మొకమార్దన చేసి మూడుపుట్ల తిరుమణి,ముప్పంచుం తిరుమణి 

నామందీల్చ, తాడీ(పమాణంగా చెరువు గట్టుమీద నిలుచుండెను.” మాంధాతరాజు 

వాని జూచి తాను పారిపోవుచు సేనానులకు వాని నెదుర్కొాన నాజ్ఞాపించను కాని 

భేతాళుడు'తొలివీధి మలిపిరా చోరీ మలివీధి (మింగెను, యేమి రెండు గిడియలకు ఏమి, 

పట్నమింత _మింగేనిః భేతాళుడు గాంధారి చెంతకు వచ్చి ఆమెచే శాంతిబొందెను, 

గాంధారి తానేమియు నెరుగన టూరకుండెను. ఇచ్చట వివాహముహూర్తము 

సమీపించెను. భేతాళుడు తిరిగి పోయినపిమ్మట మాంధాతరాజు తనపట్టణమునకు 
తిరగివచ్చిపట్టణమునాశన మైనందుకు వగచి.తక్ క్షణ మేబయలు దేరిరావలసినదిగా 

కుమారునికి లేఖనంపెను. సుహికుడా యుత్తరమును చూచి కత్తితో గాంధారికి 
పెండ్రిచేసి తీసికొని రమ్మని నాగంభొట్లకు కత్తి నిచ్చి తన పట్టణమునకు వెడలి 

పోయెను. ఎ త్తుకు పైయెత్తుగా గాంధార పండిబొమ్మను చేయించి దానితో కత్తికి 

పెండ్లిచేయించెను.గాంధారి తనను మోసగించి సుహితుని వివాహ హాడినందులకు 

కుపితుడై బాలరాజు న్వదేశము తింగిపోవ నెంచెను, గాంధారీబాలరాజులకు 

ఈసమయమున జరిగిన సంవాదము ఏలపాటల రూపమున్న తుమ్మెద పాటల 

రూపమున నర్మగర్భముగా నున్నది,గాంధారి బాలరాజును తన మేడ పైకి రప్పించు 
కొనెను. ఆతడు కోరిన వన్నియు సమకూర్చెను. దేవేంద్రుని చెంతనుండి 
రెక్కల గుజ్జములు తెప్పించుకొని ఇరువురు లేచిపోయి గంగయొడ్డున (వాలిరి" 

అచ్చట గాంధారి, భైరవుడు మరియు నితరశ కుల సహాయమున నద్భుత కృత్యము 

లొనర్చినది. సోలురావులకడ వారొక పట్టణము నిర్మ్రించిరి. వీరహన్కుంతుడు 

మున్నగువారు తారొశీల వట్లణ వీథుల కొన్నింటిని పెల్త గించి తెచ్చి ఇచ్చుట పేటలు 

కో టలు నిలిపిరి.గాంధారీబాలరాజు లిచ్చట సుఖముగా నుండిరి.పద్మగంధికీ వార్త 

తెలిసి తన చైన్యములను సహాయమిచ్చి తమ్ముని బాలరాజు మీదికి యుద్ధమునకి 



అద్భుతరస గేయములు ౬౦౩ 

పంపించను.బాలరాజు వీరోచితముగా పోరాడి సుహికుని చంపేను. గాంధార 

జాలరాజు కోరకపై వర్వ్యకాలమల్లన్నను దలచి సుహితుని మరియు నాతని 

సేనలను మరల (బతికించెను. సుహికుడు గాంధారీబాలరాజుల తల్లిదం,డ్రులను 

పిలిపించి వారిరువురికి పెండ్లిచేయించి తానెప్పటియట్లు సన్యాసమును స్వీకరించిను, 

గాంధారీబాలరాజులు సుఖముగా రాజ్యములేలిర.వింతవింతలగు నద్భుతములతో 

నమానుషశ కృులతో నిండియున్న ఈకథ సుఖాంతముగా ముగిసినది. కథ 
ఎప్పటిదై నను ఉర్హూ ఇంగ్లీషు పదములు, ఆధుికములగు ఫిరంగులవంటి 

ఆయుధముల పేర్లు (ప్రవేశించినవి. జానపద గేయమునకీ లక్షణములు పరిపాటి, 

జానపద గేయవాజ్మయమున ననేకాద్భుత విషయములకును అమానుష 
చర్యలకును ఆలవాలమైన కథలందు'కౌంబోజురాజు కోథిను మించిన దింకొకటి 
లేదని నిర్వివాదముగా చెస్ప్సుకొ నవచ్చును, వచనరూపమున గూడ ముసలవ్వలీ 
కథను వినిపింతురు, ఈ కథయే మాయలోకమను పేర వెండితెర కెక్కినది. 
పలువురు (పచురణక_ర్శ లీకథను ము[దింపించిరి, (గంథాంతమున “వ॥ ఈ 

కాంభోజరాజు కథ కృతిచేసినవాయి జం/7౦ నుబ్బ్ర య్య దోవల్ యీ పుణ్యకథ, 

కృళి జేసినారు కనుక పాడినవారికిన్ని (ప్రాసినవారికిన్ని తొలగు దోషములు 
వచ్చు భాగ్యములు శుభమస్తు' అని కలదు. అద్భుతకథలం దన్నింట నుండెడు 

ఏవిధాద్భుతము లీ యొక్కకథయం దున్నవి. ఇట్టికథలం దిది యాదిమ కథ 

మైనచో దీనినుండియే కొన్ని కొన్ని యద్భుతలకణము లాయా కథలందు 

చేరనవని భావింపవచ్చును. లేదా యిట్టి యమృతకథా పరిణత స్వరూపమే 

కాంభోజరాజు కథయని భావింపవచ్చును. ఈ రెడుంను పరస్పరాధారాధేయ 

భావగర్భములు. ఈకథయందున్న అనేక విషయములు విమర్శకులను (భమల 
పాలుచేయగలవు. శీ కేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావుగారీ కథనుగూర్చి ఇట్లు (వాసి 
యున్నారు, ఈ జంగంకథ ,క్రీస్తు పూర్వం ఒక వెయ్యినాటిది కావచ్చు. ఆకాలం 

లో ఆంధ్రులు ఉత్తర సాందూదేశంలో కాంభోజదేశంలో ఉండేవారు. అప్పటికి 
ఈకథ రామాయణ భారతకథలకంటె పూర్వమే! ఈ కథలో అటు తర్వాత 
గూడ చిల్లర మాచ్చులూ చేద్చులు జరిగి ఉండవచ్చు. కాబట్టి దీనిలో కనబడే 

“రామ లక్ష్మణుల మందు" అనే మాటను పాటబాడే జంగాలు చేర్చినా 

చేర్చి ఉండవచ్చు. అశ్లే మరికొన్ని చిల్లర అంశములు కూడాను!”. 

ఈ వాక్యములను- సమర్థించుటకై (శ్రీ కామేశ్వరరావుగారు కాంభోజరాజు 

1. బాల, మార్చి, 1059, 



అ తెలుగు జానపద గేయసాహీత్ర కము 

కథలోనున్న పలువిషయములను అనగా కాంభోజ కర్ణాటక శబ్దములను, 

కథాస్టలము, నాగులు, రాక్షసులు, దాసులు (512౪69) రామలింగస్వామి (ప్రతిష్ట 
నర మేధము, అపనమ్మకములు, వలసలు, ఆయుర్వేదము, యంత్రములు. 

హతము, (గామనామములు, సాంఘికపరిస్టితులు మున్నగునవి యాధారముగ్గా 

గొని అనేక వ్యాసములు (ప్రకటించి యున్నారు !. | శ్రీకామేశ్వర రావుగారి మతము 

సరియైనదనుటకుగా ని కాదనుటకుగాని వారు దౌనినదానికన్న రెండింతలు (వాయ 

వలసివచ్చును.కొలము,కథారంగము,కవి(పస క్తి జానపద వాజ్బయమున నంతగా 

లెక్కింప దగినవి కావు.క నుక వివాదాస్పదవిషయములను విడిచి వేయుచునా ను. 
ఉత్తరాది యా భూమియందున తందాన కర్ణాటక భూమియందున 

శాంబరీపురి పట్టణ మున్నాది 3 

అచ్చట కాంభోజరాజు పరిపాలించుచుండెను. అతనికి సర్వసంపదలు సమృద్ధిగా 

నుండెను. కాని సంతానము మా(త్రము లేకుండెను. మొదట సూర్యికన్యక చం|ద్ర 
కన్యకవంటివారల ఆర్షురక్క- చెల్ల ం(డ్ర వివాహమాడెను. వారివలన సంతానము 

కలుగనందున నేేత్రవాది పట్టణపు రాజు కూతురు మాణిక్యాలదేవి నుద్వాహ 
మయెన్యు, ఈ మెకుకూడ సంతానము కలుగదయ్యెను. రాజుగారు దానధర్మములు 

చేసిరి, సతములు గుళ్ళు గోపురములు కట్టించిర.బావులు చెరువులు (తవ్వించిరి, 

కాని లాభములేదయ్యెను. ఒక దసరా పండుగనాడు రాజుగారు పారువేట కె 
బయలుదేరిరి. (పజలానాడు 

6క్రస్తూరితొ కల్గాపు చల్లిరి తంబాన తాన ముత్యాలతొ ముగు జెటి 

మామిడాకుల తోరణము గట్టిరి ౫ రాజు వేడుక చూచెదమనిరి 

పట్నంవారియొక్క పణతులొచ్చిరి ,, వెలమవారి యా సణతిలొచ్చిరి 
కమ్మవ్యా యాకన్నిక లొచ్చిరి 3, కోమటి స్రీలు (బాహ్మణశ్రీలు వచ్చిరి 
బిడ్డలుగన్న తల్లులందరు ౨3 బిడ్డల నంతయు చంతబెట్రినారు 

చేతుల బిడ్డల బెట్టుకున్నారు )౨ భుజంమీద బిడ్డ లెక్కిరి” 

(తిమార్తులు మున్నగువారు తమ దేవేరులతో ఆంబరవీథిని వచ్చి చేరర. వారు 

తమలోతాము ఈరాజు గొడ్డుబోతువా డనుకొనిరి రాజుగారికీ మాటలు వినబడెను, 

ఆతడు వెంటనే అంతఃపురమునకు వచ్చి చేరెను.భార్యలను పిలిపించి జరిగినది 

వివిపించి అందరమును చనిపోదమనెను. ఏడుగురు భార్యలు బయలుదేర, 

1. గృహలక్ష్మి, జూన్, జులై, ఆగస్టు సెప్టెంబరు సంచికలు 1854, 
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“అరణ్యదుల బాట పట్టిరి తందాన తాన చీమలు దూరని యడవి డాటిరి 

కాకులు దూరని యడవి దాటికి 59 పుండ! దండి గోవింద? వనములు 

దదాక్షెల వనము దాటిరి 99 భదాకెల8 వనము దాటికి 

వన్యమృగములు దారిని జూచి వైదొలగి పోదునే”ని భకింసవయ్యెను. అప్పుడు 

వారొక యగాధకూసము దరిజేరి పడుట కుద్యమించి ఇట్లు వఏలపించి,. 

“కెలాసము డెచ్చిట నున్నదో తందాన తాన వైకుంఠము గుచ్చట నున్నదో 

(బఐహ్మలోక మెచ్చట నున్నదో 9౨ నవబహ్మలు దెచ్చిట నున్నారో 

మేము చేసిన దానధర్మ మూగ 8 యేటిపొలు గాబోయె నిపుడు దా 

(బహ్మా దేవు డెచట నున్నాదో ఖ్ వాని గుడియు రిగిలి పోలేదో 

కైలాసము రగిలి పోలేదో 99 విష్ణుమూర్తి చావకున్నాడా 

వె కంఠము రగిలి పోలేదో ప్ల ఏమి వాపవ చేసినామయ్యా 
—— 

అరణ, వలో మృతి జెందేము నా 

ఇదే సమయమున (త్రిమూర్తులు వారి దేవేరులు పైనుండి పోవుచు వీ5 శోకము 

వినిం. పార్వతి అది భరింపజాలక లక్ష్మీసరిస్వతులతో (క్రిందికి డిగి వారిని 

మందలించి మీకు సంతానము కలుగగలదు, చావక తిరగిపొండని పంపించెను. 

రాణులు తమ నగరము చేరుకొనిరి.దేవతలు (బహ్మదంకి జేరి కాంభోజరాజునకు 

సంతాన మొసగుమంరి. (బ్రహ్మా వల్లేయని వృద్ద(బ్రాహ్మణ వేషమున శాంబరీపురి 
చేరను.రాజు సన్నిధి కేగి “ఆకలిచే యిప్పుడు అలనీ వచ్చితిని తందాన తాన స్వయం 

పాకము ఇప్పుడియ్యిము' అని కో రెను.రాజుగా రాశ్చర్యపడి ఒక (బ్రాహ్మణునకు 

కాము గట్టించిన స(త్రములందు కూడు అలభింపదయ్యెనా యని (పశ్నించెను. 

అందుల కొ(బ్రాహ్మణుడు నేను స(త్రములందు తినను, నీవంటి పుణ్యాతుులచేత 

స్వయంపాకము [గహింఒద ననెను. రాజది విని నేను సంకానము లేనివాడను 

పిణ్యార్ముడ గాననెను. (బ్రాహ్మణుడు సంతానములేకుంట నీ పాపము కాదనియు 

శరిణువేడి వచ్చిన నాగేం(దుని నీతం|డ్రి చంపించెననియు నాగేం(దశాపమే 

యిది యవియు దానికై రామలింగ స్వామి (ప్రతిష్ట యొనర్చి తత్సన్నిధిని నీ 

భార్యలు కత్తుల పై (ప్రాణాచారముండిన సంకానము కలుగునని చెప్పి స్వయంపాక 

మర్ధించను. రాజు లొపలికి పోయివచ్చువరకు బాహ్మణుడు తిరోహితుడై 

పోయెను. రాజుగారి రామలింగస్వామిని [ప్రతిష్టించి కోనేరు (త్రవ్వించి భార్యలను 

(ద్రాహ్మణుడు చెప్పినట్లు (ప్రాశణాచార ముండుమనెను. అర్లురు రాణులటులే చేసిరి 
కొని పట్టపుదేవి (?) మాణీక్యాలదేవి మా(త్రము. 

1. పుం్యడము = పృవ్వులగురివింద. 2+ కోరింద? 8. నాగము వెలు, 
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“స్నానమందు చెమట పోతున్న దే తందాన తాన లేని భాగ్యము కలుగనే బోదు? 

ఆనియు, నల్ల రాళ్ళు సంకానమేమిచ్చుననియీ; దేవతానింద యొనర్చెను.స్వామికి 

మాణిక్యాల దేవిపై ఆ(గహము కలిగెను. తక్కిన యార్లురికి స్వప్నమున 
సాక్షెత్క_ రించి స్వామి సంతానఫలము లొసగెను. మాణిక్యాలచేవికి మాత్రము 

చిమ్ముటకు చీపురు, చెరుగుటకు చేట, తినుటకు తళియ నిచ్చెనురాజు వారివారి 

స్వప వృ త్తాంతములు వినెను. ఆర్లురి భార్యల నాదరించి పట్టపుదేఏని కోపించి 

ఊరిబయట నొక మేడలో నుంచెను. తక్కిన భార్యలకు గర్భములై నవ 
దూసములకు వారారుగురు పుత్రులను గనిరి, దైవజ్ఞాలు వారి జొతకములు చూచి 

వారియందొక్ట డును సింహాసన మెక్టుట కర్షుడు కాజాలడని చెప్పిరి.వారికి శశవద్ది 
రాజులని నామకరణ మొనర్చిరి. మాణిక్యాలదేవి తనకు పు(త్రులు లేనందుకు 

ఆరాజకుమారుల నతి గారాబముతో జూచుచుండెను. అర్లురు రాణులకిది నచ్చ 

దయ్యెను. వారామెపై కు(ట్రదిన్నిర. విషాక్షభోజన మిడి కుమారుల చంప 
నెంచినదని రాజుతో కొండెములు చెప్పిరి. కాంభోజరాజు కుపితుడై మాణిక్యాల 
దేవిని భయంకరాటవిలో నొక చెర (బందె)లో బెట్టించను. మాణిక్యాలదేవి 
తనకు కలిగిన స్థితికి విచారించి శివపంచాక్షర్ని దీక్షతో జపించెను. పార్వతి 
(పోక్చాహమున శివుడు జంగమవేషమున '“చెరబందె”కు వచ్చెను. అప్పటికా 
'ఇరబింది” “పచ్చకెంపులు పసిడిపద్యములు, రవ్వలు పొదిగిన మేడలాయెను", 
మాణిక్యాలదేవి యాపరమశివుని రెండువందల సంవత్సరములు (బ్రతుక గలిగిన 

వాడును అనేకాద్భుతకృత్యములు చేయగలవాడును (ప్రాణములు పోయినవారికి 

(పసాదించువాడునునగు పుతునిమ్మని వరమడిగెను.శివుడంగీకరించి తిరోపాతు 
డయ్యెను.మాణిక్యాల దేవికి సద్యోగర్భమై తొమ్మిది గడియలకే (ప్రసవ మాసన్న 
మయ్యెను. ఆమె (ప్రసవమునకు ముగ్గురమ్మలు వచ్చిరి. 

“తొమ్ముదవ గడియలోగాను తందాన తన బాలుడే (ప్రసవ మవుతున్నాడు 
లక్ష్మీ దేవి బొడ్డుగో నెనయ్యా 59 సరస సతి లాలలు పోసింది 

పార్వతీదేవి సాన పరచెనయ్యా 2» 

శిశువు జన్మించగనే సానపై వేసేడు ఆచార మిప్పటికిని తెలంగాణమున గలదు. 

సాన, రాళ్ళురప్పలకు చిహ్నము జన్మించిన తోడనే కష్టములు కడగండ్లు 

కలవవియు వాని నెదుర్కొనవలయు ననియు శిశువును రాళ్ళపై పరుండజేయు 

నాచారము సానపై పరుండజేయుటగా మారినదందురు. ఇటుల వద్మోమావాణీ 

దేవులు పరిచర్య లొనర్చిరి. బాలుని జాతకము జూచి నాల్గు గండములు (వాసి 
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వాని దీర్చుటకు నిశ్చయించుకొనిరి. చెరలో పుట్టినందుకు బాలునికి చెరాబంది 

రాజని నామకరణము చేసిం, ఆలౌకికాద్భుతళశ క్రియు కుడు కాదగిన బాలుని 

వారిచ్చట విడువక కైలాసమున బెంప నిశ్చయించి తల్లికి ఒప్పి 12 ఎండ్లవరికు 

బాలునిపై మక్కువ కలుగకుండునట్లు చేసి కైలాసమునకు దోడ్కొనిపోయిరి 
₹ రాబంది భవిష్యత్తు చేయగల యద్భుత కృత ములకి గల కారణ మాతడు 

వర(ప్రసాది యగుట, దేవల కమున బెరుగుట 12 సంవత్సరములు గడచినంత 

మాణిక్యాలదేవికి కూమారుడు జ్ఞ ప్రికివచ్చెను, ఈశ్వరుడు కొంభోజరాజుకు పుట్టిన 
హొండు సంగతి చెప్పి బాలునికి తగు జొషధము లిచ్చి పంపించెను.చరాబంద రాజు 

తన తల్లియగు మాణిక్యాల దేపని చేరుకొనెను. 

ఈకథ యిట్లుండగా ౩౦భోజరాజు పి(తసమేతముగా నరణ్యమునకు 

వేటాడబోయెను. ఆసమయమున'ముత్యమువంటి చినుకు” రాజుగారి వీపున బడి 

వెలగపండంత బొబ్బ ఆయగ్యనె తందాన తాన వొళ్ళంతా మరి అల్లుకున్నదయ్య 
oe) 

పోట్లకు మరి తాళలేడయ్యా క చేతిమీదుగా రాజును తెస్తారు 

యాగలైన (వాలుచున్నావి ప మల్లెలై_న మరి (వాలసాగెను 

ఇరువెనాలుగు రం(థాలు గలిగే క్ ఈ ఇఒలతోటి పొడిచినట్లు గా 

పోట్లుగనుక యదీకరించినావి i 

ఎందరెందరో (వణవైద్య్భులు నచ్చి కోడికట్లు, మేకకట్లు కట్టినను నయము 

కాలేదు. “నరకట్టుకె యాలోచించుచుండిం. ఇంతలొ చెరాబందిరాజు తల్లి గారి 

యనుమకి బొంది మందులవాని వేషముతో శాంబరీపురము చేరుకొనెను. అచట 

కుష్టువ్యాధితో జాధపడుచున _ గొల్లని నీరోగిని చేసెను. ఈవార్శ పట్టణ 
మంతటను పొక్కిపోయెను. అతడు 

“మందుల కావడి భుజమునందు పెట్టి, క్ష్యతియ గొడుగు చేతబ'ప్రెను 

రాజవీధుల మందులము్య్మతాడు, మందులు మందులు మందులు మంటాను 

మెలాభరణీ్ మందులంటాను, మచ్చుమాయలా మందులంటాను 

మందులోను రామలక్ష్మణుల మందులంటాను, ఆటుకు మందు పోటుకు మందు 

అగ్నిజ్వాల (వణముకు ముదు, మేహ పైత్యానికి మందువున్నాది 
వొల్లుపోట్లకి మందు వున్నాది, శిరోవాయువునకు మందు పున్నాది 

మనోవ్యాధులకు మందు వున్నాది, కాటిలోపల జిల్ల దేరు 
ఏటి యొడ్డునా మునుగబంకా, పెద్దగబ్బిలాల సేరైన తైలాలు 
ఈమందు గొనే పుణ్యాత్ము లెవ్వరో, ఈ మందుగొనే ధర్మాత్ము- లెవ్వరో? 

యని వాడవాడలు తిరుగుచుండెడు. ఈతని మాటలు విన్నంతనే రాజుగారి 



౬౦౮ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

(వణమందున్న పురుగోముచ్చ మూలిగి పండుకున్నదయ్యా'.రాజుగా రాబాలుని 
మాట విన్నంతనే బాధ నిమ్మశించినందున తన్మాహాత్మ్య్యమును గని యాతని 
పట్టితెండని కుమారుల నంపెను. రాజకుమారులు వచ్చి బాలుని గొనిపోయిం. 
మందుక్షై బాలుడు *ఊగనిమాను ఆకు కావలెను,తొణకని బావి నీరు కావలెను, 
ఆకాశాన వక కావలెను, పగడపుతీగ పాలు కావలెను, ఎలుగుగొడ్లది వెన్న 
కావలె, పెద్దపులి సెరుగే కావాలె, పులిజున్ను పుట్టతేనె కావాలె, మాటలాడే 
తమలపాకు కావాలె, పొట్లాడే పోకలు కావాలె, సూక్ష్మము చెప్పే సున్నము 
కావాలె, అం(త్రమధ్యము నీళ్ళు కావాలె, కన్యపడుచు కనుగుడ్లు కావాలె'అని 
యసాధ్యములగు విషయముల దెల్బెను. బాలుడు రాజుగారి తొ డవులు తీసికొని, 
అతని సింహాసన మధిష్టించి, 'సిఖావుంగరము” గొని మందు [పారంభించెను. 
15 దినములలో |ప్రణము సగము మానిపోయెను. ఇక సగము మాత్రము 
మిగిలెను. అప్పుడా బాలుడు తనచెంత మందులేదని ఏ డేడుసము[ద్రాల నడుమను, 
యోజనగంధి మేడ వున్నాది, యోజనగంధి దగ్గర గనుకాను, మాట లాడెడి 

మందు వున్నదయ్యా, మాటలాడెడి మందు కావాలె, తెప్పించుమీ కాంథభోజరాజూో 

యనెను 
తం|డ్రిగారికి 45 దినములలో మందు తెచ్చుటశై. ఆర్లురు రాజకుమారులు 

బయలుదేరిరి ఒకచో సమాధిలోనున్న బుషీశ్వరుని వారు మూర్జులై మందుజాడ 
తెల్చుమని రాళ్ళురప్పలతో కొట్టి బాధించిర.వారిగర్వ మణచుటకై మునీశ్వరుడు 
తానేపురియం దుండెడు బోగము రంగసాని జాడలెరిగించిరంగసానివో దగ్గర 

గనుకౌను, నిర్మల మనియేటి మందు వున్నదయ్యా'యని యెరింగించెను. వారు 
తానేపురకి ప్రయాణమైెరి. బోగము రంగసాని 88 విద్య లెరిగినది. తన విద్యా 
(పభావమున నది అనేకరాజకుమారులను జయించి దాసులనుగా చేసికొనెను. 

ఈరాజకుమారులు కూడ రంగసానిచే పరాభూతులై దాసులై న పట్టున కొంత 
హాస్య రసము కూడ కలదు. రాజకుమారులు పెట్టిపోయిన గడువు మీరెను. 

కాంభోజరాజు బాలవై ద్యునితో నీవే మందు తెచ్చి,నా కొడుకులను నాకు కనదిరచి 
నా రాజ్యము నేలుకొమ్మని చెప్పెను. 

చెరాబందిరా జక్క_డినుండి బయలుదేరి మరల తన తల్లి చెంతకు వచ్చి 

యనుజ్ఞ వడపెను. మాణిక్యాలదేవి కుమారుని దీవించి పంపెను. చెరాబంది 
రాజు తొలుత “రాక్షసపురిపట్టణము" చేరుకొనెను.అచ్చట రాక్షసులు రత్నాలగంధి 

యమనాక (బాహ్మణకన్యను సాకుచుండిరి. ఆమె ఈడేరినది. కాని యామెను 



'పంక్షీ య యాడవచ్చిన (పతివరుడును మంజణీంచుచుండెను రాక్షసుల కిట్టివాల హెర్ 

దుగుచుండిర. రిత్నాలగంధి బొలున జూచి మోహించి తన మాయస గాలుని 

బిల్లి గా దూర్చతన నగరుసెందుంచుకొని కొన్ని దినములకు రాక్ష్షసుఐ యనుజ్ఞబడసి 

సప సముద్రము ములు దాటి చె పొమ్మనెను రాజకు ఎవొాముడు కీలు గుల్ల మెక్కి ఎత 

గుడిచెంత మ ట్రీ వెబసర్చుకొ నెను, 

కీలుగుట్డ మెక్కి-, యోజనగంధి మేడ వాచ్చుకొవపోయి యట NEI 

రాక్షసులను మోసగించి, మందు తీసికొని, తన వర్హచూద మొక కము 

యటనుంచి, యోజనగందికి సంభోగచిహ్న ము లలది బయలుదేశను ఇంకరో 

యోజనగంధి మేలుకొని జరగిన మోసము గహీంచి బాలుని వెన్నంటి “వంపుల 

పాలకి తాను మెక్కి_౦ఏ, మేఘమండలమున కాను వస్తున్నాది' .జాలుడు వీరభ[యని 

జేరుకొనెను. _ బాలుని చంపుటకు వచ్చిన యోజనగంధిని వీరభ్మదుడు కిని 
ఆయుధములతో నెనిరించెను.బాలుని యందము జూచియో జనగంధి కోసముకూడ 

చల్లారెను. వీరభద్రుడు వాచిరువు_కి వివాహ మొనర్భెను. అప్పుడా బాలుడు పీడ భ'ద 
స్వామతో మందు దౌంకే గుజ్జం దొరికెను, దూతల్లికి యిద్దు కోత ౦|డ్రొఒరి, 
మాయన్న లుండేటి పోబడి[ ఇప్పు మనెను. వీరభద్రుడు చెరాబం..రాజుకు 

రంగసా9 జాడ లెరిగించి దాని 88 విద్య లు మోసము లెరిగించి దాని జంబం టకు 

“సంహారకాలపు దుడ్డు" ను, “ను కాయకత్తైం నిచ్చెను. బాలుడు జాని సహాయిమున 

రంగసాని re చెర విడిపించి రరగసానిని. సరిగహించి తొనప్పరి 

పట్టము కట్టుకొని ఆన్నలతో రంగసావితో మరల వీరభ చు9 గుడికి పచ్చిను. 
అచ్చటయోజ నగంధివికలిసికొని వీరభద్రుని సెలవండి బయలుదేరి, ఆర్గురన లకు 
చెరాబందిరాజు తమ తమ్ముడని తెలిసి,తమకు వానిచే (ప్రమాదము సంభవించ.నని 

తలంచి, మార్గమధ్యము మున చంప నిశ్చయించిరి అందరు కలసి రాక్షసపురి చేరి 

రత్నగంధివి తోడ్కొని బయలుదేరిరి. చెరాబండ "తొలుత తన తిల్లియున, 
యడ ఫికి, (స్రయాణమయ్యెను. ఆర్షురన్న లదేసమయమని చెరాబంది గొంకు 

1, పోయిన జాడ 
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కోసిరి. కాని యోజనగంధి మాటలాడు మందుచే నాతి (దితికించెను, 

చెరాబంది తల్లిచెంత జేరి కోడం, డను చూపించి ఆశీస్సులంచుకొని శౌంబరీప్పుర 

చేరి రాజుగారికి మందుకటైను కాంభోజరా జప్పటియట్ల ఆరోగ్యవంతు డై 
ఇరాబంది తన ప్వుకుడని తెలిసికొని మూణిక్యాలదేఎ మేడకు వచ్చెను 

చెరాబంది తన పు(తుడగునో కాదోయని రాజు మాణిక్యాల దేవిని అద్భుత 

కార్యముల పరీక్షించి వారినందరిని దోడ్కొాని నగనకు చేరెను. చెరాబంది 

రాజుకు పట్టము గొకైను, అందరు సుఖముగా నుండి. ఇది కథ. ఇన్ని 

యలొకికాద్భుతపిశేషము లేకథయందును లేవు. జానపదు లిట్లి యద్భుతములను 
మహోత్సాహముతో నాదం౦౦తురు. 

ఒకటిరెం డద్భుతపిషయములు గలిగి పాతి[వ్రత్య మహిమమును 

భారతీయ స్త్రీల సౌశీల్యమును చేయెత్తి చాటెడుగాధ “భర్య్భాంగ దో వాముపాటి, 

ప్రీలయందీ గేయ మధిక(పచారము గాంచినది. అనేకకవు లీపాటను చేపటుటయే 
దీని సార్యజనీనతను చాటును. ఇంతవర కచ్చయినవి రెండుపాటలు. ఒకటి 
వూరి నారాయణరాజు రచించిన “ధర్వాంగద చర్మిత వొమువౌట' పెద్రపాట. 
ఇది మొదట నెప్పుడు ముదింపబడెనో కాని నాకు లభించినవి రెండు [పతులు 

ఒకటి వెస్టువార్డు కంపెనీవారు 1929లో (పకటించినది. దీనినే యన్ వి.గోపాల్ 

అండ్ కోవారు 1885 లొ ముదించిరి ఈ రెండును ఒకటే; అనగా 
నారాయణరాజు కృతులే. ఇక రెండవది గుండు జగన్నాధం వారు 1982 లో 

(పకటించిన చిన్నపాట.నారాయణరాజు కృతి యొక చిన్న ' పబంధమంత కలదు. 

కాని ఈ రెండవ పాట మొదటిదానిలో నాల్గవ వంతున్నది. ఈరెండవ పాట 

(వాసినదెవరో తెలియదు కాని స్త్రీకరృకమని నాయభిపాయము. నారాయణ 

రాజు రచన _పదింధమార్గమున నడచినది. రెండవది సరళముగా బొచితీవంతముగా 

నున్నది. ఈ రెంటికిగల భేదములు తరువాత విచారింతము, ఈ రెండు ము[ద్రీతము 
లగు గేయములుగాక అము[దితమగు ద్విపదరిచన మొకటి కలదు. బొమ్మకంటి 
నరసింహ కవి యనునాతడు "భర్వాంగభ చర్శిత' మను పేర నీకథను ద్విపదగా 
(వాసెను. ఇది తాళప్మత (గంథము 1. 

మొదట నారాయణరాజు కృతిని విమర్శించి తరువాత తక్కినవాని 

నారయుదము.కృతిక_ర్హ*తాత వెంక్టటాజు తమయవ్వ జగ్గమ్మ,తం(డిపాపయరాజుతల్లి 

1. దీనిని నేను ధూళిమిట్ట గ్రామమున మా మేనమామలింట 1950 వ 
సంపతరమున సంపాదించితిని. 



అద్భుతరస గేయములు స 

జగ్గమ్మియనిచెప్పు కొనెను.తాత తం,డులు గట్యాడకోరామున నివసించిరట.తన 

కాలమునకు సతివాడమఠము కాపురమయ్యను .ఈ నారాయణరాజు విజయనగర 

విజయరామగజపతి మహారాజు సమకాలీనుడు (గంధకర్త యింటిమేరు 

పూరివారు. కవి తనకావ్యము పూర్రియైనటుల చెప్పిన భవ సంవత్సరము కీ9,ళ, 
1874 అగును విజయరామగజపతి సమకాలికుడనుట కిది సరిపోవుచున్నది. 
ఈతని యము[దిత రచనము నారంగోధరల్ వదోము. కుశలాయకమును రచించిన 

పూర రామచం (దరాజుకు కూడ “తం (డ్రి పాపయరాజు,త ల్లి జగ్గమ్మిలు. నారాయణ 

రాజు రామచం[ద్రరాజు తన అన్నగారని ధర్మాంగద చరితలో చెప్పుకొని 

యున్నాడు.కర్త"సకల శాస్త్రములెల్ల చాల నేశోధించి, ఈ కథను చెప్పుదును ఇది 
పూర్తి గాను అనియును “*ఆళ్ళర్భ శోథ శొనుక్ ఆందోరకి తౌలియంగ్ వదము 

జెప్పెదనయ్య ముదము తోడుతను" అనియును, “భవ సంవత్సర భాన్నుచె తము 
నందు, శుద్ధ పాడ్యమి సరికి సొంపుగా నయ్యె, సారెకును నీ పూరి నారాయణరాజు 

యీకథను కెలిగెంచె యెలమి మీరగను" అనియు చెప్పెను. కాని మూలకథ 

యెందున్నదో తెలియరాదు. ఈ(గంథమున నహల్య గొతమునితో నొక 
వీరపతి'వ్రత గాధ చెప్పుమన నాతడీకథను చెప్పినట్లున్నది. 

కాశ్మీర దేశమును కనకాపురము రాజధానిగా ధర్మాంగదరాజు పాలించు 

చుండెను. ఆ నగరమున 

“సంగీత సాహిత్య సరసవిద్యలు గలిగి, వేదములు వల్లి ౦చు విప్రులే గలరు 
చదువు సాములచేత చాల సెంపొందుచును, రాజు లా పురిలోన తేజముగ గలరు 

ఆలకుబేరుని రాజ్య మతని పట్టణ మెల్ల, కుదువబట్టగ జాలు కోమట్లు గలరు 

పలుకు బొంకులు లేక పలుసంపదలతోను, శూ(దు లాప్పరిలోను సొంపొందగలరు,! 

ఈ తీరుగా చాతుర్వర్ణ్య, గజ, హయ, వేశ్యా, వన వర్తనము లున్నని. ఇక 
ధర్మాం గదుని ధర్మ (ప్రభుత్వ మిట్లుండెను. 

“పెద్దలుండగా చావు పిన్నలకు లేదాయె ఆరాజు పాలన మదియేమొ కాని 

పేదసాదలు లేరు భిక్షుకులు లేరాయె ఊరూర శుభములు కోరి చూడగను 

ధర్మాంగదుం డేలు ధరణిలో (వణలకు, ధర్క్రబుద్దులుగాని తటవిటలు లేవి. 

ధరాకంగదుని పట్టపుదేవి అర్మిలీదేవి.రాజుగారికి చాలకాలమువరకు సంతానము 

లేదయ్యెను. దైవయోగమున నర్మిలీదేవి గర్భము ధరించెను. నవమాసముల 
తరువాత ఏమి కారణమో కాని"రెండు నాలుకలతో నిండు పడగను గల్లి, చిజ్జు 

మిస్ఫూమనుచు శేషండు బుక.” ఇటివై పరీత్య మునకు రాజదంపతులు దుఃఖించిరి. . 



౬గిం౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

రాజు మంతిగారితో నా నాలోచించి ౪ పు(తఈడు పి టిని పురములో చాటించి, భూరి 

దానము లిమ్ము భూసురావళికి, లేకున్న నపకీర్తి లోకమున మనకబ్బు, నాడికలు 
సమకూడు నపకీర్పి వచ్చు నని ఈవిషయమును రహస్యముగా నుంచెను. 
కొన్నాళ్ళకు నానాదేశరాజులు ధర్మాంగదునితో పియ్యమంద దలచి జాబులు 

వాసిరి రాజుగారు మం|త్రితో నాల చించి ఉచితరీతి సదూధానము లం పెను రూప 
సౌందర్యికిలగో[త్రముల తగిన కన్యకను విచారింప (చాహ్మణులను పయన 
మొనర్చి వియ్యాలవారితో తిమ వంశాచార మిట్లు చెప్పుమనిరి. “తమ చేతి కత్తికి 
తగ బాసిగము కటి. సకల సం(భ్రములతో చాల తరించి, కతికిని కాంతకును 

కర మొప్ప తలబ్రాలు, పోయించి తగ సెండ్రి చేయించి యుంచెదరుి. కన్య 

నన్వేషించుచు (చాహ్మణులు “అంగపంగ కళింగ బంగాళ నేపాల, పాంచాల 

మళయాళ బహురాజులిండ్ల, కాంభోజ సింహళ ₹మరూవాధీశ, పాంచాల సౌవీర 

జననాథులిండ్ల, బూళప మహారాష మళయాళ కులభోజ, (దవిశాం(ధ్ర కర్దాట 

ధరణీకు లిండ్ల మొదలుగా $84 దేశములు తిరగిగి. ఈపర్ణనము పూర్వగా 
కావ్యములం దుండునట్టిడ్, వారు తింగి సౌరాష$ దేశమున మాశిక్య సరమున 
రశ్నాంగుడను రాజుగాం౦టికి పోయిరి. అతని కూ=రు తై 9లోక్యసుందంని 

చూచిరి. ఇచ్చట సుంద వర్ణనము మూడు కటలు (పబంధరీతి నున్నది.సుందరి 

యా(జబాహ్మాణులకు నచ్చినది. వాటు రతా ంగునితో తమరాజుగారి 

యాచారములను చప్పి కన్య నిమ్మని కోరర. రత్సా ౦గుడందుల కంగీకరించి తన 

పురోహితులను వరుని జూడ పంపించెను.పచ్చిన ' బాహ్మణులకు ధర్మాంగదుని 

మంతి తన కుమాచుని జూపించి యీతడే రాక.ఘారుడని ఒప్పి మోసగించెను. 

వివాహము నిశ్చయమయ్యను, ధర్మాంగదుడు కత్తినిచ్చి మంత్రిని బం పెను, 

మాణిక్యపురత్రీలు వరుని జూచుటకై *కొప్పులే వీడంగ కుచము లల్లాడంగ, 
నడుములే యసియాడ నవక మలరగను. పయ్యెదలు జారంగ పరుగెత్తి వచ్చి” 

రట. పురస్త్రీలీ వింత పెండ్తిని పలువురు పలువిధములుగా చెప్పుకొనిర్* పెండ్లి 
జరిగిపోయినది. 

కోడలిని అత్తమామలు చక్కగా నాదరించి పు(త్రనిర్వి శేషముగా బెంచిరి. 
సుందరి పెద్దదై పతిచింతగలిగి ఇన్నాళ్ళకుగూడ నాతని గాంచనై తినని ఆలోచించి 

కొన్నాళ్ళు లోలోన మధనపడి చివరకు తన చెలికత్కెనడిగను.ఆమె రహస్యమును ' 

చెప్పెను, సుందరి ధైర్యము తెచ్చుకొని అత్తగారి నడిగి తన విభుని 

జూపకున్నచో (ప్రాణములు విడుశుననెను. అరిడైలీదేవి దుఃఖించి చేయునది లేక 
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'సజతిరో నీవిభుడు ఫణిరాజు చూడుమని, దాని సుందరి యెదుట ధరణిపై 

డించిను. ఆమె మూతదీసి కదలింపగా ఫణి “నాలుకలు గోరుచును నాతిపై 

నురుకంగ, దబ్బునను సుంద- ధరణిపె బడెను, మొదలు తెగిపోయిన కదళికా 

తకువట్లు, నిలుచున్న పాటుననె నెలత వడిపోయె'ను, తరువాత సుందరి అతను 

కాసదట్ పాపిషి ఏలొకమున లేచు, పాముకే నన్నిటకు పట్టి తెచ్చితివి, నీయొద్ద 

నున్నట్టి నెలతకు నైనను కనికరము లేదాయె కఠినాత్మురాలా, పూర్వజన్మము 

నందు పొలతిరో మీట్లు, ఈలాటి కార్యములు ఎన్నిజేసితిరొ' అని అత గారిని 

నించంచి “పతిలేని యిటివంటు పడతి యొవనమేల, పాడింట దీపంబు పగిదిగా 

నుండు, విభుని సౌఖ్యము లేని వెలది శృంగారంబు, అడవిలోపల నెమళ్ళాడి 

నట్లుండు, పతినతియు నిద్దరును పవ్వళింపని బ్రతుకు, అడవిగాచిన వెన్నెలట్లుగా 

నుండు'నని తను. తాను నిందించుకొని “నాకు విభుడై నట్టి నాగారాజునితోను, 

దీప్య తిరుపతు లెల్ల తింగివచ్చెదను,మంచి చెడ్డని మఠ మారు ఇప్పక మీరు,పాము 
పెటైయు దెమ్ము పడతిరో యనుచు” నత్తగారి నడిగెను. అర్మలీదేవి *ఈ పేరు 
బెట్టుకొని యిల్లు వెడలుచు నిపుడు, పాము నొకపుట్లలో పారంగదోలి,వ్యభిచాంవై 
నీవు వరి ంచుటకు నిపుడు, తఈబొ ౦కు బొంకితివి ఇది నిజముకా'దని దూషించెను. 

ఇంతలొ మామగారు వచ్చి దుఃఖించి సుందరిని పోవలదని బతిమాలెన్సు కాని 

సుందరి మామగారిని మెప్పించి నాగేంద్రుని తీసికొని కాలినడక దివ్యక్నే(త్రములు 
తిరుగ బయలుదేరెను. 

సుందరి విరాగిణీవేషము ధ-౦చి తలపై పాముబుట్ట నుంచుకొని సకల 
దివ్య క్షేత ములు తింగెను ఈ పట్టున, [16 దివ్యస్థలములు వర్షింస బడినవి. 

సుందర నైమిశారణ్యము చేరుకొని మాండవ్యాదిబుషుల దల్గంచి తన గాధను 

వినిపించినది.మునులు “దివ్య తిరుపతులంత తిరిగినానంటిఏ, పేరు పేరులు మాకు 

కోరి చెప్పుముగా, ఘనపతి్మిపత నీపు గనుక నీనోటను, వాటి వివరము వినిన 

కోట్రి పుణ్యంబు, పుణ్యంబు మాకబ్బు పొలతి సీనోము, తిరుపతులను తేటగా 

దెల్పు'మని వేడిరి. ఆమె వారికి తాను తిరిగిన దివ్యస్థలములు చప్పెను. మునులు 

ఆమెను కరుణీంచి దివ్యదృషితో జూచి నాగరాజు పూర్వజన్మ వృత్తాంతము నిట్లు 

చెప్పిరి. 'పూర్విజన్మమునందు పుడమికిని రాజితడు, యేడుదీవులు తాను ఏక 
చక)ంబు, ఎదురెవ్వరును లేక యేలుచుండేను, కొంతకాలంబునకు నితడు 
కావరంబునను, బాహ్మణుల భూములు పండనివ్వక తాను, అతుకుబడి గాకుండ 

అ ప్టెలను బెట్టె [బ్రాహ్మణుల శాపమున పామురూపము కల్లి. ఆశావ విమోచన క్రై 
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“పడమటంబుధి దరిని ధర్మగుండము కలదు, పాముపెళైతొ కూడి పణతిరో 

నీవు, తడయకను స్నానంబు తరుణి చేసితి వేని, నాతిరో ఈ పాము నరనాథ్రుడ్రౌ? 
నని చెప్పిరి. సుందర మునుల సెలవంది, దేశదేశములు గడచి వారు చెప్పిన 

జాడ నుపట్టి నడువ దొడగను. 

ఆమె'నాగపున్నాగ మనంటి మామిడిచెట్టు, శాల్మలీ మాకంద చంపకం౦ంబులును, 

తింతి)ణీ వట కుంద తియ్యమామిడిచెట్టు తాల హింతాలాది తటపలే 

చూను'పయనించెను.*'ఏనుగులు సింహములు ఏకమై యొకచోట, చెలగి యాడుచు 

నున్న చేష్పలే చూచి,జాతివై రము లేదు జంతుజాలంబునకు, ఇది పుణ్యభూమనుచు 

ఇంతి మెచ్చుచునుి నడచి గంగను సమీపించి తన కష్టముల దలచికొని (పాణ 

త్యాగము చేయనెంచి గంగలో దిగెను. ఆకాశవాణి యామెను వారించి గంగా 

మాహాత్మ్య మెరిగించి యా సమీపముననున్న బ9హ్మగుండమున “నాగరాజును 
యిపుడు జాగుసేయకను, కంఠమున దాల్చి యీ గంగలో మునిగితే, నాగరాజు 

యిపుడు నరనాథుడొనని పల్కెను. సుందరి యమితానందమంది గంగకు 

(మొక్కి.యటులే చేసెనునాగ రాజు నవమన్మధాకారుడై న రాజకుమారుడయ్యెను, 

ఆతని యందచందములజూచి సుందరి మూర్చిల్లి తేరుకొని “సలలిత గుణజాల 

సద్దర్మిశీల.క లిగితివి ఇప్పుడు కరుణాలవాల, నవమన్మధాకార నరలోక జనవంద్య, 

రమణీయగుణసాంద) రాజదేవేంది, నిన్ను నమ్మితి చాల సీకునే నిల్లాల. 

మన్మధుని బాధకు మర తాళజాలిననెను. రాజకుమారుడు నీవెవరో నేనెరుగను 
పొమ్మునెను, సుందరి తన కథ యంతయు జెప్పెను, ఐనను రాజకుమారుడు 

నమ్మడ మ్యెను.సుందరి యాకొశ వాణిని వేడుకొన “ఓ రాజదేవేంది ఒప్పుగా 
వినవయ్య, ఆబాల మాటలు అంతయును నిజమినిపలి కెను.రాజకువూరు డామెను 

పరిగహించి యచట నున్న బాొహ్మణులవలన నాగంగ ((బహ్మగుండము) 

(పభావమెంగి చెంతనున్నధ ర్భశురిలొనృసింహాలయమున నారా।|త్రి నివసించెను, 
తెల్లవాం యాదంపతులు బయలుదేరి దేశదేశములు గడచి మాణిక్యపురము చేరిరి. 
ఆమె తన కథను తన తల్లిదం[డ్రులకు వినిపించెను. రత్నాంగుడు కోపించి 

“చకురంగబిలముతో అతివేగమున వెళ్ళి, ధర్మాంగు పురిమీద దండె త్తవలెోనని 

నిశ్చయించెను. నుందర తం|డ్రీతో తనను అత్త వారింటికి దోడ్కొనిపోయి 

వారికి తగురీతిగా చెప్పి మరల నారాజకుమారునితో పెండ్షి చేయింపుమని కోరెను, 
రత్నాంగుడు సమస్కసేనలతో నూత్నదంపతులతో కాశ్మీరముపై దండెత్తి 
వెడలెను, ఇల్లుని బిడ్డను చూపించుమని ధర్మాంగునికడకు రాయబారమం"పెను. 
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ధర్యాంగుడు భయపడి రొక్నాంగునితో జరిగినదంతయు దాచక చెప్పి మవ్నించు 

మనెమ.రత్నాంగుడు దేశ దేశరాజులను పిలిచి బిడ్డచే కథయంతయు చెప్పించను. 

చివరకామె “ఫణిరాజువలెనుండు నాథుకంఠము తీరు, నాలుకలు రెండుండు నా 

నాథు కిప్పుడు" చూడుడనెను. అందరును నమ్మిర కాని ధర్కాంగుడు నమ్మడయ్యెను. 

సుందర ప్రార్ధింప మరల నాకాశవాణి సాత్ష్యమిచ్చెను. నాగరాజు పేరు 

చితాంగుడని ఆకాశ వాణి యనెను.(బహ్మాదులు (వత్యక్షమె సుందరీచి(తాంగుల 

వివాహము చేయించిరి .దేవతలు వరములిచ్చిరి,కామధేనువు పెండ్లిసమయమున 

భోజనములు సమకూర్చెను. వితా్రాంగదుని పట్టాభిషేకముకూడ జరిగాను. 

సిష్టుడు మంత ములు చదివెను. 'చితోంగదుని కీర్తి చిన్నెలోయనగ, దివ్య 

తిరుపతులందు దీపములు (పజ్యరిల్లె'ను. దేవతలు సెలవందుకొని తిరిగి 

పోయిరి. చిత్రాంగదుడు. పజలను చక్కగా పాలించను ఇది గౌతము డహాల్యకు 

వినిపించినకథ. చివరన “హరిహరీ నారాయణాడినారాయణా కరుణించి మమ్మేలు 

కమల లోచనుడాియని కలదు. 

ఇక రెండవ'ధర్భాంగ ధో భోరి|తము_పామువాటినుగూర్చి విచారీంతము. 

రెండింట సమాన మగుటజేసి కథను పేర్కొన నవసరము లేదు. పైపాటకిను 

దీనికినిగల భేదమును మా(త్రము తెలిసికొందము. ఇది పెపాటకన్న చాల చిన్న 
పాట, ప్రీలు పాడుకొనునట్లు మంజరీద్విపదయందు చిన్నగా సరళమైన భాషలో 

వ్రాయబడి యున్నది. రిచన మెవ్వరిదో తెలియదుగాని (స్రీ తర్త్రళవై 
యుండును. మొదటిదానికన్న నిది బొచితీవంతము. మొదటిదానిలో గౌతము 
డీకథ నహల్యకు వపినిపించినట్లున్నది. దీనిలో *సూత పౌరాణికుడు కౌనకాదులకు, 
చోద్యంబుగా జెప్పె ఈకథను మున్ను"అని కలదు. దీనికి మూలము సంస్కృత 

మందో లేదా మరింకేభాషయందో యుండియుండును. కాని యిట స్పష్టముగా 

తెలియటలేదు. ఈరెండవపాట బౌచితీవంతముగా నున్నదనుటకు కారణము 
లివి.మొదటి పాటలో సుందం తన భర్తను గానక ధైర్యముతో నత్తగారిని 
సమీపించి నా భర్త ఎచ్చట నున్నాడ తెగవేసి తనకుతానై యడిగెను;కాని ఈ 
పాటలో సుందరి భర్తనుగూర్చన చింతతో నుండ అర్మిలీదేవి కోడలిని'నా ముద్దు 
కోడలా నాగృహలక్మి, నాభాగ్యదైవమా నా మూలధనూ, నీ విట్లు శోకింస 
కారణం బేమి, సఖులెవ్వరై నను మారాడినారా, మామగా రేమెన మాటాడినారా, 
నీమదిలో గల చింతల నాకు” దెల్బుమని (ప్రశ్నించిన తరువాత సుందరి ఆత్త 

గారిని గౌరవించి 'కొదువేమి లేదు మది కొరత గలదొకటి, నాభర్త సేవకు నా 



౬౧౬ తెలుగు జానపద గేయపాహిత్యవ 

ఇడి శ్రీజనోచితమునా మన్నని మొదవ పాటలో లేన షయ మిందొక్షటి 

ల అ సుర్ జ ల ఇ టో నక్షిత సునను, పా రంభ ఎ మము సంవత్సరము ౪ $ 

ను - చూడచిగరామ, ఇంతం" జూచిన 

CGC iG "దని తప్పించు కొనెను క 

ట తనిభర్హ నాగరాజని తెలిసీనంక్ర 

సుందర ఆ వ 'గామల మూషిందిగట్లుండి ఈ రండపి దాట: “ఆ తృమామలకిను 

మ 

వ్యసనంబు మాని” యని బతిమాలి సెలవండి వెడలిసెట్లునే ది. మొదటిపాటలో 

అర్మిలీదేవఐి కోడలిని నీవెట” లేచిపోవ జూచుచున్నావని నిందిం7ెన్న, 
చి కాని యిందు నటుల లేదు. మొదటిపాటలె చిాాి )ంగుని కౌపగౌర్రణము 

వాంట్యాణాగగహారషులను లాగుకొనుట యని చెప్పబడినది కాని దీనిలో 

మ'నులామెతో “అతడును సీవును అడపులకును బోయి వేటాడుచుండగా పిపి 

'డొక్కండు, అడవుల కేతెంచి యొకఓట్లుకిింంద, కూర్చుండి యుండంగ 

కొమ్మలో నీవు, తెలియక పామును పడవేసినంత, ఆపాము పని ముందట 
బడగా, భయమొంద కౌపంబు బెటెను నీకు, మరుజస్యా మందున కొన్నాళ్ళు 

నీవు, వామును భర్తగా బడయుదువనుచు' ఇప్పిని ఈ శాపకారణమే 
సమంజసముగా నున్నది. ఇది సుందశికి కలిగిన శాపము. అంగ్షలీదేవికి గూడ 
శాపముండెను లేనిచో ఆమె పామునేల గనవలెనా? డానికి రారిణము మునులు 

సుంద.ళో నిట్లవిరి. “పూర్వమున మీ అ_త్త'నామలు భు”ని, రాజ్యంబు లేలిరి 

రాజులు మెచ్చ, ఆకాలమందున నాగభూషణుకు. నాగాభరణములు సేయంగ 

నెంచి, భక్తుడొకడు వాసచంతకు వచ్చి, ధనసహాయము నాగభూషణంబులకు, 

దయశ్లేయుడని వేడ నారాజు పల్కు-, గములు పుట్టల" ననేకములుగలవు,గైకొవీ 
శివునకు న్పంపుమనియె అవ్చుడాతని వత్చి నవ్వభునుండౌకావున వారకి 
'సగంఖు బుమై", ఇదికూడ సమంజసముగానే యున్నది. ఇట్టి భేదములే కాక 



అగ్భుతరస గేయములు జగ 

ద్దగా నుండుటచేతను, రచయిత (పురుషుడు !కొంత చదువుకొన్న 

కాడగుటచేతను, పాట కొంత ముదురుపాకమున బడిన3. కావ్యధోరణి 
(ప్రవేశించినది, వర్జనములు దీర్గములు; భాష కొంత జానపదేతరము. శృంగార 
ree శ బం యై 

మపేలము కా, ఈచిన్న పాట న దానికి భిన్నము. సరళమగు 

భాషలో స్త్రీలు పొడుకొనుటకు బొచిత్యశోభితముగా సాగినది దీనికే (ప్రచార 

మెకు*వ, 

ఇక నేను సేకరించిన కాళప త (గ్రంథము సంగతి. ఇడ మంజరీద్విపదలో 
నున్నది.ఆరంభమందలి చరణములు కొన్ని ఉదాహరోణమునకై పేర్కొందును. 

యా 

పాలిశామర సళ గభామనీలోల, లోల దూనసరూప ళలోకమిందారి 

ఇట్టి ముక్తపద(గస్తృములతో నారంభించినను తరువాత రిచనము సరళముగనే 
నడచినది. "వేడుక (శీరామవిభు గుఏచేసి, చేసెద ధర్మాంగచ౦తంబు నేనుఅని 

దీనిన శ్రీరాముని కంకితముగ చేసి కప తన్ను గూ ఇ్న“సారసందిగు యజుళ్ళాఖయు 
నాగ్య గుకుతైన కౌండిన్యగో(తంబుసందు, కరమర్థి (బ్రీజొమ్యుకంబో వంకొబ్లి, 

వరచం(దుడగు మాధవాఖ్యుండునాగ,వరో ము వై ష్టనమూ ౦ రి భవ్టానత్క్సీ 8 ల్వి,అతని 

వత్నియు నరసమూంబయు నాగ, పతిధ క్తి గలిగిన థాగ్య గంభీరుపుడమి యా 
ఘనులకు పు(పుండ నేను, తడయక నరులెల్ల దయ చాల గల్లి, అరయంగ 

నడనింవు డందురు నన్ను'అని చెప్పుకొనెను దీనికో గూడ సీకథను గొతము 

య 'కెంంగించినన్లే యున్నది. కథయంతయు 62 కాళ ప[్మత్రములపై 

నున్నది. ఇని యద్చ్భుతరసధాన్న వన కథయైనను న్రలయావో తప స్టమును 

సల్బునట్టిది. ధర్మపు శరీమా హాత్మ మిడి, అచట స్నానము చేసి సుందరి 

నాగరాజును చిత్రాంగునిగా బడయుగళ్లిను. ఈ కృతిజెప్పిన బొమ్మకంటి 

నరసింహకప్ ధర్య్మిపురివాడ్జై యుండుము. (గంథాంతమున మరల “ఘనముగా 

(శ్రీబొమ్మ కంటి నరపింహు,డనువాడ (శ్రీవిష్ణు కర్చితంబుగను, రచియించి 

చెప్పితి రిమ్యంబుగాగినని ఫలశ్రుతి ఇప్పి, కి ధరశ్రైపురి లక్షీ శ్రనారసింహాయ 

నమఃియని ముగిఆచెను,.కనుక నతడుధర్మ పుం (తెలంగాజ్రబివానద్రైయండును, 

కథయంతయు సరళభాషలో నొచిత్రీశోభితమై మనోహరముగా నున్నది. కథా 
(వదేశము తెలంగాణ మైనను ఈ పాట అం(ధ(్యవదేశ మంతటను వ్యాపించినది, 

హైదరాబాదు సికిందరాబాదు నగరములందును,చుట్టుపట్టులను (బ్రతుక మ్మ 



తో తెలుగు జానవదగేయ సాహిత్యము 

పండుగ సందర్భమునీబాలరాజు [బతుకొమ్యు_పొటి పాడుకొందురు.ఇది యొక్ర 

వింతకథ.జానపదు లేకథల నెట్లు మార్చెదరో తెలిసికొనుటకీ యొక్క. గేయము 
చాలును. “కమ్మవారి పణతి-ససల బాలరాజు" గురించియు, “ధర్మాంగద_పాము 

పాటి గురించియు తెలిసికొంటిమి. ఈ రెండద్భుత కథలను జోడించి ఎవరో 

జానపదకవి నరసింహయూర్తియనునాత డీవింశకథను సృష్టించినట్లున్నది. 
రెండుకథలందున్ష యద్భుతవిషయము లాతనికి మనోహరములుగా గ్రోలి 

యుండును. కనుక రెంటిని మేళవించి మూడవ కథను సృష్టించెను, 
ఆరంభమిటులై నది. 

(శీ విలసిల్ల గా ఉయ్యాలో చెప్పెదను ఓక కథా ఉయ్యాలో 

స్వర్గలోకింబందు 99 సత్క-ళల చెన్నాందు నీ 

యక్షకులమునందు 3 అతిప యొకతుక బు్టె ల 

ఆమె సౌందర్యంబు $3 అలవియే చెప్పుట క్ 

మోహనాంగి యొట 4 మోహిని యనుపేర 11 

(క్రమముగ పెరుగుచు ,, కడతేరె సత్కళల $5 

మోహినీ పొందర్యమును జూచి ఇం(ద్రుడు వలచి యామెను పెండ్రియాడ దలచి 

ఆమెతం[డ్రి నడిగెను. అతడు భాగ్యమనుకొని మోహిని క్రీవా ర్త నెరింగించెను, 
కాని మోహిని తం(డితో'తం|డ్రి నాచిత్తంబు దాచనేల వినుము, నేనాక్క యక్షుని 

నెమ్మదిని యెంచితిని, అతివ కొక్కడె భర్త అలరునా పదిమంది” యనెను. 

దేవేం(దున కీవిషయము తెలిసి కుపితు డై మోహినిని చెరపట్ట వచ్చెను. మోహినిని 
(పేమించిన యకు డిం|(ద్రు నెదిరించెను.యక్షరాజగు కుబేరు డాయక్షునిపై నలిగి 
“ఓరి మన కులముకు ఒప్పిదము కానట్టి కార్యంబు గావించి కానివాడవై తి, 

అందువలన నీవు అవనిల్ జన్మించి, (పేమ తెలియలేని వెజ్టివాడవు కమ్ము 
అని శపించెను, తన కోర్కెను మన్నించని మోహిని నిం|దుడు "కొన నీవును 
కూడ వానిచెంతకె పొమ్ము, (పేమ్మపేమని నీవు కామించితివి కాన,((పేమంబుతో 

నీవు (పేమలేకను వాడ్కుతపియించు డికపొమ్ము ధరణి జన్కించుము' అని 

శపించను. అగ్నిదేవుడు మా తము “మోహిని నీకేమి మోసంబురాకుండి 

గాపాడెదనని యభయమిచ్చెను. 

వీరిరువురు భూమిపై నవతరంచిరి.సంతానములేని కమ్మవారికి మోహిని 

చంటివిడ్డయె లభించెను. యకుడు సంపన్నులగు వెలమవారంట జన్మించెను. 

పీత్కబాలరాజు నామములతో వారు పెరిగి పెద్దవా రెరి.సీత సౌందర్యమును జూచి 



“బూకివుకమని యంచు దూకివ్వ్యుమని యంచు, ఎవరమట్టుకు వార ఎంతొ 

పార్టించిరీ.”కమ్మనాయుడామె నెవ్వరికీయక నొంటి _స్తంభపు మేడపై నుంచెను. 
ఇంట్లుండ నొకనాడు బాలరాజేదియోపనిమీద సీతయున్న (గామమునకు వచ్చి ఆ 
మేడ [క్రిందుగా పోవుచుండెను. సీత బాలరాజును చూఇను, “శాప మహిమవలన 

చాన సీతయు వాని,కనినంత మోహించి కడు సంబరము చెంది, ఎవరుచూడాకుండ 

ఇలువీడి తిన్నగా, బాలరాజును గాంచి భార్యగా గొమ్మనెను”* కాని “శాప 

కారణమున జ్రానమేలేనట్టి, ఆబాలరాజంత అతివజె ప్పెడిమాట, అర్జంబు గనకుండ" 

నుండెను.సీత బాలరాజును వెన్నంపెను. ఒకచో నాతడు నిర్ణల(ప్రదేశమున 
“కొంగులో నీర్యోసి' తెమ్మనెను. సీత వరుణదేవుని (ప్రార్ధించి బాలరాజుకు 
నీళ్ళిచ్చిను.ఒకచో వారిరువురు నిదించుచుండగా దొంగలు వచ్చి సీత్ర నెత్తుకొని 

పోయిరి. కొని ఆమెను పెండ్రియాడుటకై దొంగలందరు సుందోపసుందులవలె 

కలహించి మరణించిరి. బాలరాజు సీతను వెదకుచు తిముగుచుండగా ఇం(ద్రు 

డాతని కష్ట పెట్ట నెంచి బాటలో మునివలె కూర్చుండెను. బాలరాజా మునిని సీత్ర 

జాడ యడిగెను. ముని మాటలాడకున్న బాలరాజు కినిసి “పక్కనే పడియున్న 

పామును గొనివచ్చి” ముని కంఠమున వేసెను. ఇది పరీక్షిన్మహారాజు కథ 
కనుసరణము. ముని కోపించి “పామువై యికమీద (ప్రాకుచుండుము జగతి నని 
శపించెను. బాలరాజు పొమై సీతను సమీపింప నామె భయపడెను; విలపించెను. 
అగ్నిదేవుడు [భాహ్మణరూపమున వచ్చి బాలరాజే పామయ్యెనని చెప్పి “ఇప్పుడు 
పామును ఒప్పుగా తలదాల్చి, దివ్యకే[త్రాలలో (తిప్పి స్నానములాడు, ఆ పుణ్య 

ఫలముచే అగును ఎప్పటిరీతి ఆని యదృశళ్యుడయ్యెను. సీత యటులే దివ్య 

క్షేత్రములు తిరిగితిరిగి తుదకు “సరయునది తోయముల స్నానంబు చేయగా, 
బాలరాజప్పుడు పడ నెను తనరూప్ప*. వారిద్దరు కలిసి పోవుచుండ ఇం[దుడు మరల 
వారని బాధింప వచ్చెను. ఆదిగాంచి సీత ఇం(ద్రుని చంపుటకు సిద్ధపడెను. అప్పుడు 
త్రిమూర్తులు వచ్చి, ఆమె పతిభక్తికలరి “ఇంక నీజోలికి ఇంద్రుడు రాడమ్మ, 

వచ్చినచో అతడు చచ్చునుసుమ్మ, కావున నిప్పుడు కరుణించి విడువమ్మ" యని 

(ప్రార్థించిరి. సీత శాంతించెను. *బకుకుజీవుడ యంచు పారెను ఇం(త్రుడు”. 
(తిమూర్తు లాదంసతులకు సకలసంపద లిచ్చి అమరత్వ మొసగిరి. ఈ పాట 

విన్నవారికి చె ప్పెడువారికి సమస్తైశ్వర్యములు “సమకూరు నంచును శంకరుడే 
తెలిప” నట .పైకథలో మొదటిసగము “కమ్మవారి పణతియు తక్కిన సగము 
“పాముపాటియు కలిసియున్నట్లు మనము సులభముగా (గహింపగలము, 



అద తెలుగు జానపద గేయసాపాత్త్యవ్న 

పెన పేర్కొనబడిన ఆయాగేయకథలు జానపదులకు సుపరిచితములై నక్ష 

శిషులం దదికసంభ్యాకులకు వాం 'పేఎలు దక్కు. తక్కిన క థాసందర్భములు 

ర్త ప్ప (౫ 2h (౫ శ లనుకూడ దిపులముగా చెప్పవలసి వచ్చినవ జానపదు 

 థలంచు మనకు దోచెడు నెరసులు వారి కద్చుతరసమందున 
వొ 

ప్ 

అతి (పీతితోవాఎయి బౌచితీదృషిరాహిత్యమును పట్రియిచ్చును. ఇటి ఘట్రములందు 

Ey లే Et రో ( an (69 0 er ల అలగే ef [/ స నపదిల మనస్తత్వ మే కాసే హన్ కల్పనాల్చత ము 

కాదు, వారిబుదిగ్ తోచినంతవంకు కల్పించుకొన్న సన్ని వేశములే త దసాను 

భూతిచే వాం కానందము కలిగించుటయును, భయభక్తులు ఎంపొండించి 

సత్యధర్మములకే జయము కలుగునని చాటిచెప్పి వారి జీవితములను 
తీర్చదిద్ధటయును, ఫలికాంశములుగా మనము (గ్రహింపవలయును. 



కరుణరన గేయములు 

కరుణ మొక టియే రసమ9 మహోకది భవభూతి ' పతిపాదించెను. మన 

దేశమున నేలనో శిషులు సంన _ృతమందేమి దేశభాషలం చే..: అవికసంఖ్యాకులీ 

రసపోషణము చేయ్యరె. భాంతీయుల కాఎొవ్యమగు రావాయజము మాత్రము 

కరుణరస(ప్రధానమైనను, కొలదిమంది కవులు బాత మే కమణరసమును 

పోషించిరి. అత్యధికసంఖ్యాకిలు శృంగారిమో వీరమో అద్భుతమో 

పోషించుటకై (ప్రయత్నించిశ. సంస్కృత వాజ్మయముయొక కీణదశ 

యందును, ఆం[ధమునందు (ప్రబంధయుగము గాటినుండియు శృంగారము 

పెచ్చు పెంగి పోయినది. మోదాంతి ఖేదాంతములందు మన వారికి మోదాంత మే 

యెక్కు_ డభిమానపా తము. దానికిగల కారిణము బేవియో మన పండితులు 

తర్జనభర్జనలు చేసియు న్నారు. జీవితమును సమగ్రముగా దర్శించి మోదాంత 

ఖేదాంతములకు సమానమైన స్థానమిచ్చి పాశ్చాత్యులు సవాజతక సమీపమునకు 

పోయిరి. కరుణరస(ప్రధానములై న  (_గంథములు వాళ్ళా a అధికముగా 

(వానిరనుట సర్వపదితము ఈరసపోషణమున మన శిష్టసాాత్యమున గల 

కొరితను జానపదులు తీల్చనారనుటలో నెంతమా తము సందేహము లేదు, 

జానపదులు శృంగారము తరువాత కరుణాద్భుతములకు రంటికిని సమాన 

(ప్రాధాన్యమిచ్చిం. నిత్యజీవితమున సుఖమునకన్న దుఃఖమే యధికమగుట 

త(కత్పభాఎతులైన జానపదు లాయా సంఘటనముల సహజముగనే చి(త్రింప 

గలిగిరి, శిష్తులకున్నట్టి ఆదర్శిదృక్పథము అనగా దుఃఖము నధిగమించి ఆదర్శ 

జీవితనిర్మాణమునకై సాహిత్యమును సాధనముగా, ఉద్దేశపూర్వకముగా 
మలచుకొను గుణము వీరయందంతగా లేదనుకొనవచ్చును. జంగిన 

సంఘటనమును ఉన్నదున్నట్లుగా తమకభిమానపాత్రములగు మూఢవిశ్వాసముల 
తోడనే అద్భుతములు నలౌకికములు నమానుషములునగు విషయములతోడనే 



యత్ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

జతసరచి చెప్పుకొనుటయే కౌని,జరిగినడాని వేరొకతీరుగా' మలచుకొను శ్రి 

వారికి లేదు. "యక్ఫ్యాదనుచితం వస్తు నాయకస్య రసస్య వా విరుద్ధం తత్సరిత్యా జ్య 

మన్యధా వా (ప్రకల్పయేత్' అనుకొని శిష్టు లౌచితీదృష్టి కలవారై జరిగినదానిని 
వేరొకతీరుగా నులచుకొని రి. జానపదుల కౌచితీదృష్టి. తక్కువ. కనుకనే వీర 

గాధలలో కథాభాగమునకున్న ప్రాధాన్యము నర్హనకుండదంటిమి. వీరగాధలు 

కేపలము వ్యక్తులకు మాత మే కాక సాధారణముగా రెండుజాతులకును లేదా 

రెండువంశములకును సంబంధించి యుండును. జాతి మరియు వంశము దాటినచో 

జానపదుల దృష్టి నాకర్షించెడుచ శ గ్ర న్యక్తు లు. వొర శౌర్యమున కుత్సాహము 

దుర్మరణమునకు హాగ్ రెండుభావములును పామరులచే వారి చరి'త్రములను 

పాడించినవి. ఉత్సాహము ( మెప్పువలన కలిగినది) తరువాత జానపదులను 

సులువుగా నావరంచునది జాలి, వీరగీతములం దుత్చాహము (మెప్పు) తోపాటు 

ఈ జాలి కూడ కథారచనమునకు వారి నెగ(ద్రోయు ననుట యసత్యముకాదు. 

బొబ్బిలిని కొట్టుటకు దండు విడిసిన విజయరామరాజునకు-చేతులు కాలిన పిదప 
ఆకులు పట్టినట్లు-మల్లమ్మదేవి (వాసన యు_త్తరమును అతిశయోక్తులతో 

రచించుటలో జానపదకవి జొచిత్యదృష్టికంటె జాలియే యెక్కువ గోచరించును, 
జసకంటకుడుగా జీవితమును గడపిన గుళ్టాలగో పి రెడ్డిని నలుగురు పట్టి చేలనడుమ 

చంపవలసివచ్చినది. నలుగురు చేరి ఒక్కని చంపినారేయన్న జాలి *శేరుశేరు 

యెండిమురుగుల్ సేతులాకు బెట్టుకోని, కట్టమీద యెల్తావుంచే కలకే 
రనుకొంటిర కొడకియని పాడించినది, ఈరకపుజాలి జానపదులకు 

సార్వ(తిక ము, దీనికితోడు ఆవ్యక్తి జీవితము సవ్యమగు ధర్మమార్గమందు 

నడచియుండినచో జానపదులు వాని చరి(త్రకు జల్లాజల్లుమందురు. కనుకనే 

(పతిభాషయందును జానపదులు పాడుకొ న్నట్టి కరుణాపూరితమలగు గాధలు 

పెక్కులు కాననగుచున్నవి. 

ఆం|ధజానపదగేయములందును ఇట్టి కరుణాపూరితములు, చిత్త (ద్రుతి 
కారకములునగు కథ లనేకము లున్నవి. ఆత్త పెట్టిన యారడి వలననో, 

కట్టుకొన్న భ_ర్రయొనర్చిన యత్యాచారమువలననో, తోడికోడం[డ యసూయ 
చేతనో, ఇరుగుపొరుగుల దౌష్టమువలననో, చై వదుర్విపాకమువలననో 

ఇడుములపాలై న స్త్రీల కథలు జానపదవాజ్మయ సము(ద్రమందలి కన్నీటి 

కెరటాలు. జరీగిన విషాదగాధలకు జానపదులు కొంత మాహాత్మ్యమును జేర్చి 

శిష్ణలనుకొన్నంత కాకపోయినను కొలదిగానై నను-ఆదర్శ మనకూడదు కౌని- 

భయభక్సులకు దారితీయునవిగా చేసిరి. ఇట్టి కథలను కొన్నింటిని వరిశీలించుటయే 
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ఈ|ప్రకరణమునందు నా ముఖ్యోద్దేశము. 

దేశీయెతివృత్తములందు (ప్రాచీనమైన కరుణాపూరితగాథ 'తన్యాకామ్య 
వారి తోళ్'శిలప్పదిగారమందలి కజ్ణకి కథయే మన కన్యక కథయని విజ్ఞాలందురు 

ఈ మెయే కన్యకాపర మేశ్వరి. వైశ్యుల కిలు వేల్చు. వీరముష్టులపాలిటి కల్గ 

వృక్షము. ఈయమ గాధను శిషలొకమునకు (ప్రజాకవి గురుజాడ అప్పారావ 

గారు “పూర్ణమ్మ” పేరుతో పరిచయమొనర్చరి. కొందురు చైశ్యపండితకవుల 

కావ్యములుగా ఖండ ౌవ్యములుగా శతకములుగా నీకథను (వాసినారు. వైశు, 

లిండ్రయందు కన్యకామ్మవా౭ కథగాని పాటగాని తెలియనివా రుండరు కన్య 

కామ్మవారిని గురించిన పాటలు, దండకములు, పద్యములు, లాలిపాటలు,మంగః 

హారతులు, గొబ్బిపాటలు, వైశ్యుల గో(త్రవివరములు కొండపల్లివార 
ము(దించినారు. వీనిలో 49 ఖండికలతో నున్న గొబ్బిపాటయందున్న చర(త్రమున 
క్లుప్తముగా నుదాహరింతును. ఈ పాట 

“సకియ విన వె కన్యకాంబ సచ్చర్మితము, సకిలదోషహరము జన్మసఫలదంబునౌ 

అని యారంభమైనవ. పెనుగొండయను పట్టణముకలదు. అచ్చట, 

కుసుమశేష్టియ నెడు మైశ్యకులజుడొక్క_డా, వీట కాపురంబు నెపుడు వేడ్క. జేనెడున్ఎి 

కుసుమ శే)షికి కుసుమాంబకు కన్యకాంబ జన్మించెను. ఈమెకే వాసవీకన్య 
యని మారుపేరు. కన్యకాంబ సౌందర్యరాశి, 

'కమలనేత కంబుకంఠి కౌంతిదొంతియె, యొవనంబు మొలకలె త్ర నతిముదంబునన్.' 
ఒకప్పుడు విష్ణువర్ణనుడను రాజు పెనుగొండ చూడవచ్చినప్పుడు కుసుమశెట్టి తన 

కూకునుగూడ వెంటని కుకొనిపోయి దర్శించెను. ఈవిష్ణువర్ధనుడు రాజమహేం[(డ్ర 
వరమును 11వ శతాద్దిమున పాలించినవాడని సిరాజుల్హసన్ గారు (వాసినారు!, 

కాని వారేయాధారమున (హాసిరో తెలియదు. సారంగధర కథతో పాటు 

ఈకథాకళంకపంకమునుగూడ రాజరాజనరేం(దున కలముట విచారకరము. 
రాజు "రికా కన్యక సౌందర్య మతిలోకముగా దోచెను. 

'కిస్య గాంచి _పభుని మనము కిలత జెందెన్కుమోహమునను బుద్ది జెదరి మూర్చజిందెను' 

రాజెటులో తేరుకొని తనదేశము తిరిగిపోయెనే కాని, 

“నిమున మొక్క యుగముగాగ నెలతరూప్పనేే తలచి తలచి రాజు గోరె తన్వి పెండ్లి ౩”. 
రాజా మెను పెండ్రియాడ నిశ్చయించి సంబంధమునకై రాయబార మంసపెను. 

1. The Castes and tribes of the H-E.H-the Nizam 's Dominions. 



౬౨౪ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కుసుమశెట్టి యంగీకరించెనేగాన, అతని క హారులుగావి.కన్యకాంబగాని, కలము 

దాభలుగాని మెచ్చరై రి. 

సుమ్మశేష్టి సుతులు జూచి కూడదనిరిగా-మేనరికము వెళ్యులకును మేలటంచునూ.? 

రాజుగాంకీ వార తెలిసి వైళ్యులొనర్చిన ధిక్కారమునకు (ప్రతీకాకిముగా దాడి 

వెడలెను. కౌని కన్యకాంబ తనకులమువారితో గలిసి అగ్ని కాహుతి! కాదలచెనే 
కాని రాజుచేతితో మాతిము చిక్క దలంచలేదు. రాజు “పట్టణంబు చుట్రివైచి 

ముట్టడించెను, అగ్నిగుండబులను (ద్రవ్వి ర తినలందరూ. కొందరువై క్యు లామెత్తో 

చచ్చుటకు సిద్ద మైరి.మరికొందరు సిద్ధము లేదు, అగ్నిగుండములుసిదమయ్యెను 

“వడకులల్ల (అగ్ని) గుండములకు చుట్టుచూ-డిఏనె మొక్కి నిలిచి రపుడు ధ్రీసమక్షుళై, 

ఈ సమయమున వేరొక పొటలొ కన్యక 

పశుపతి చరణములు మదిలోన నుంచి-వను మకీనాచుని డగ శసియించీ 

నేడు మెదలుగ యార్యకులపు ల్ నోపలనూ - 

పణతి కేమైన వంకరి యుండవలయు-ధరణిలోపలయంచు కన్యక బలికియునూ = 

మన కులమనందు జన్స్నించినవాడు-మేన రిక మివ్వనీవారికి కీడు అని శపించెను. 

కోమటులందు మేనక మధికముగా నుండుట కి"యే కారణమని వైశ్యుల 

నమ్మకము. అందరును అగ్ని దేవున కాహుతియెరి. 

“బాధకేక భస్మమైరి పడతులందరున్. కుందనంపు దొమ్మ యౌ ్య కన్యకాంబయున్? 

అగ్ని మధ్యమున నిల్చి కన్యకాంబ పల్కిన 'పల్కులు గమనింప దగినవి. 

హూణజాతులింక భువిని దృద్ధి గా గాంచేడిన్, క్షా, (తరాజిక్టిమునిక, నిస్పడె చేటుమూడెడిన్ 

విష్ణువర్థ్ణ నుండు జచ్చు వేగ సాగ్ | వ క్రకరాజ్యనులు మిగుల వాసిగాంచెడిన్ 

ఓీడవర్తకదుల మీర లొప్పి యుండుడీ, శమదమము గలిగె మిగుల శాంత నుండుడీ 

వరునిదోర గోరరాదు పురుషుడెవ్వడూ, తరుణుల కీల నందములును తక్కువా నికన్ 

ధనదుగూర్చీ నగలజేని తనుపగావలెన్, (దోహాబుద్ది వర్రకమన దోపరాదిలన్ 

అరువులిచ్చి గోలుపోక అర్హ కులగుడీ, పెద్దలాభములను పీడీ (పేమజూపుడీ 

కొద్ది భనేమె చాలునంచు గుణము జూపుడీ, వారకౌంతలుండు వీధి వలదు పోవగాి. 

ఇటుల చెప్పినతరువాత “పుష్పకమున పచ్చి స్ల్చె పురహరుదెదురా కన్యకౌంది 

పోయి విభువి గలినియుండెనూ”. కన్యక పార్వతి యపరావతారమని వైళ్యలు 
హ్లాజింతురు. సారంగధరుని కరుణాపూరితగాధతో పాటు ఈకథగూడ రాజరాజ 

కకేధ్నాడునకు కళంక మాపాదించునట్టిది: .. వీనికి చార(త్రకాధారము 
తనో కేమియు లేవు: 
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ఆం|ధ్రభారతమును (వాయించిన కీర్తితోపాటు రాజరాజ నరేం(దునకు 

కొడుకు కాలు సేతులు నరికించిన యపకీరి,యు తెలుగువా రంటగట్టిర. చం'ద్ర 

వంశమున జన్మించుటచే గాబోలు పాపము రాజరాజున కీకళంకము తప్ప 

దయ్యెను.చారి.త్రకులిది యసత్యమన్నను సారంగధరుని దిబ్బ, చిత్రాంగి మేడల 
వంటి స్థలనామము లా రాజమహేం[దవరమున శాశ్వతత్వ్యమును గడించు 

కొన్నవి. హంపిలో కూడ చి(తాంగి మేడ రత్నాంగి మేడలని చూ పెదరు. 

కంపిలిలో నీ కథకు (ప్రచారమున్నది. భారతదేశమున పెక్కు. రాష్ట్రిములం 
దిట్టి గాథలున్నవి, పంజాబులోని పూరణ్ భగత్ కథ ఇట్టిదేనట. సారంగధర 
చరిత్రమునుతొలుత చెప్పినవాడు గౌరన!1. కాని యాతడు చితాంగి సారంగ 

ధరుల వృత్తాంతము మాళవదేశమున జరిగినట్లు వర్ణించినాడు. ఈకథనే 
చేమకూర వెంకటరాజు మృదువుగను సరసముగను (వ్రాసెను. మాళవ 
దేశపురాజు రాజమహేం(ద్రుడని గౌరన స్పష్టముగా (వ్రాసెను. కాని చేమకూర 
వేంకటరాజు మా(త్రము పొరపడి రాజమహేం|ద్రుడును రాజరాజనరేం(ద్రుడును 
ఒకరేయని తోచునట్లు (వ్రాసెను. అప్పకవి (అఆప్పక వీయము పీఠిక బాహాటముగా 
నీ కథాకళంకపంకమును రాజరాజనరేం(దుని ముఖమున కలదెను. ఈ పొరపాటు 
ఆం(ధులకు తరువాత గొప్ప (ప్రమాదము తెచ్చి పెట్టినదనియు అనవసరముగా 

చాళక్యరాజునకు కళంక మాపాదించినదనియు పలువు రాం(ధ్రసండితులు, 

చార్మితకపరిశోధకులు అభి ప్రాయపడుచున్నారు. సారంగధరచరితమను 

యత్షగానమొకటి కలదు ?. కాని దీనిలో రాజరాజనరేం[దుడు హస్కినాపురము 
నేలిన రాజని కృతికర్త సొంత కల్పనము చేసెను. కళులె వీరరాజు సారంగధర 
చరిత్రమును వచనములో సంతరించెను. బాణాల శంభుదాసు డొక ద్విపదకావ్య 

మళల్లెను. ఆం(ధ్రనాటకపితామహు లీకథనే విషాద సారంగధర మను నాటకమును 
(వాస ఆం(ధ్రనాటకరంగమున విషప్ణవమును కలిగించిరి. ఇంతమంది కవులీ కథను 
చేపట్టిరన్నచో దీనికిగల (ప్రచారము మనము సులభముగా నూహీంచుకొనవచ్చును. 

సారంగధరుని సౌశీల్యము, చి(త్రాంగి కిపట్యము, రాజరాజు బుద్ధిమాంద్యము, 
చివరకు సారంగధరుని విషాదమగు మృతియో, కరపాదఖండనమో ఇందర 
హృదయముల చలింపజేసినది. శిష్టులగుకవు లిందరీకథను చేపట్టగా జానపదులు 

1. నవనాథ చరితము. 

2. సారంగధర చర్మితము-యక్షగానము-కృష్ణకవి. 
AN 



౬౨౬ తెలుగు జానపద గేయిసాహితకము 

ఏల యూరికుందురు? జానవదకవులందు గూడ మువ్వురీ కథను (వాసిరి. గొరన 

కృతిని చదివినప్పు డీ కథను నేను శై వవాజ్మయమున జేర్చవలయు ననుకొంటిని* 

కాని జానపదకవుల రచనలంచు శివపారమ్యమున కన కరుణమే నా కధికముగా 

నగుపడుటచే దీని నీ పకరణమందే చేర్చదలంచితిని, 

నాకు లభించినవి మొత్తము మూడు పాటలు. మొదటిది'పర్యకాల మల్లన్న 

భమిడి మేడలమీద, మెరిపించె జోగిరూపు"అని యారంభమగు సు పసిద్దగేయము, 
దీనికర్పయెవరో తెలియదు. రెండవది 'సోమవంళశాబ్దిరే రేడు, రామజోగి శాస్త్రి 
రచించినాడు, అంబికాపతి కర్చించినాడని చెప్పుకొనిన శారదవరుసలోనున్న _ 

కథ, మూడవది *సొరంగధర-[ఐితుకమ్యు పొభి ఇది స్త్రీలు పాడుకొనుట 
కనువుగా ఉయ్యాలపాట వరుసలొనున్నది. దీనిని (వ్రాసినది బూరెల 

సత్యనారాయణ మూర్తి. కర్త అత్యంవాధునికుడు. (1949 [పచురణము,కొండా 
శంకరయ్య ,సికిం [దాబాదు )కథ సుప్రసిద్రమెనది కనుక వివరములకు దిగను. కొని 

మూడింట నున్న విశేషములు మా(త్ర ముట్టంకింతును. మూడింటిలో రెండవది 
శారద వరుసలో (వాయబడినడి; (ప్రౌఢ మైన రచనము. తక్కినవి రెండును స్త్రీలు 

పాడుకొనుట కనువై నవి, వీనిలో మూడవది ఇంకను సరళభాషల్ నున్నది. 

మొదటి కథ, రాత్సాంగి శివునిగూర్చ పు(త్రార్థమై తపదూచరించుటతో 

నారంభమగును. రెండవదానిలో నీకథను నారదుడిం[దసభలో భూలోకప్పు వింతలు 

వర్గించుచు ఇప్పినట్లుగా నున్నది. దీనిలో రాజమహేం(దవరపట్టణ వర్ణనము 
కావ్య మార్గమున నడచినది..అంబరంబందు నౌధనివహంబు, అందులో నేగు చం[ద 

వింబంబు, దేవిడీకున్న దొక గోపురంబు, దాని దిగువనే మేఘమార్గంబు, అందు బోలేక 

రవితురంగిం బు,పార్శ ముల చేయుచుండు గమనం ఓ, ఆందువలనాయెనయన యుగ్మంబు.' 

ఇట్టి యు(క్చేక్ష లధికముగా నున్నవి. మొదటిపాటలో చిత్రాంగి *పుట్టువూర్వము” 
లేమియు లేక రాజుగారి రెండవభార్యగా చెప్పిబడియెనేకాని రెండవదానిలొ 

చితాంగి వారకామినియని యున్నను కుమారునికై ఎన్నుకొన్న చి[కాంగి 

సౌందర్యమును చూచి రాజరాజే చేసికొన్నటుల కూడ చెప్పబడినది, దీనిలో 
చిత్రాంగి వర్ణన మద్భుతముగా సాగినది. “దాని కురు లిందనీలముల సౌర్కునొసలు 

జాబిల్లిలోన సంగోర్కు మోము పూర్ణశశిబిందిమును గేరు, నేత్రములు పద్మముల నణపదారు, 

చూపు వలరాజు చికిలి తరవారు, చిన్నపలువరుస ముత్యాలచేరు, పల్కులా వంచదారలో 
నీరు గళము శంఖంబుతో నెపుడు బోరు, మేను బంగారు వన్నెలను మీరుంబొంగరాల్లిప్పు 
పాలిండ్ల జోరు; నల్లదీమలది బారు నూగారు, నాభి నవరత్నముల వామలూరు; నడుము 



కరుణరన గేయములు హు 

జూడంగ మిగుల నాదారు!3 జఘనమౌ కమ్మువిలుకాని తేరు, రంభలాయూరువృల పొందు 

జేరు, తారలా గోరులని పల్కుతారు. నడక హంసలకును సరదార్కు మంచి 
యొయ్యూరములకు జజారు వలపు బుట్రింప నది సాహుకారు,దాని కేలోకమున సాటిలేరు. 

వర్షనములు వచ్చినచోటులందెప్పు డీవిధముగానే రచన సాగినది. మొదటి 

కథలో రాజరాజు వేటకు వెడలినపు డడవిలో నొక ఇంచువొడు, రాజరాజుకు 

మున్ను (శ్రీరాముడు తిరిగిన (ప్రదేశములను చూపించి, కాకాసురవధము,మాయలేడి 

కథ, శూర్పణఖ కథ మున్నగునవి చెప్పినట్లున్నది,.తన పావురమును బట్టుకొనుటకై. 

సారంగధరుడు చి(శ్రాంగి మేడకు బోవ నామె సారంగధరుని కామించి ఇట్లు 

చేసినది. ఇవి మూడవ పాట ((బశుకమ్మ పాటలో నున్న చరణములు, 

మొలక కుచములు చూడు ఉయా్యాలో పిలుచుచున్నవి నిన్ను ఉయ్యాలో 

కలువరేకుల బోలు అ కను్నషగవనూ చూడు ఫ్ర 

పలుచని చెక్కిళ్ళు 99 పల్వురుస జూడరా 99 

పిడికెడు నడుమురా స్ట్ తొడసొగను గాంచరా స 

సారంగధరుడు చిత్రాంగి నమ్మాయని సంబోధింప (మొదటి పాటలో) నామె 
“అమ్మన్న నోటికీ కమ్మనీ కజ్జాలు కాముడా నే బెడుదునూ 

పెంచెనే మీ తండి పెద్దవాని జేసి పెండ్లి శాయడాయెనూ 

భోగాలవారింటి కొత్తువో పోతువో బొంకకా నాకు దెల్చూ 
కన్ను నైగాలుచేసి కాంతలా బిల్చుటకు కాలమిప్పడు వచ్చెనూ 

తల్లి పిల్లగ నెంచి అల్లిబిల్లాడుదము కల్లలూ గాదునుమా యని నర్మ 

గర్భములాడెను. ఇక రెండవ పాటలో వేటాడెడు రాజరాజు కొన్ని జంతువులను 

సంహరించి వాటి బెదురు చూపులను కరుణించి, ఇట్లు చితాంగి చూపని తలంచి, 

బాణముల నంతలోను మగిడించి,నెమలి కేక లంతట నాలకించి,అవియు గల చోట కపుడు 

పరతించి, వాసి పింఛంబు లరని మోదించ్చి (పాణసభియ కురులని వితర్శించి, కొంత 

తడవుండె నచట మోహించి” సారంగధరుడు  తెల్లపావురము లెగురవేసి 
నప్పుడు “మళ్లైెపూబింతులాడె ననగాను, చం(దబింబములవలె నుండగాను, 

ఎల్లచో వెన్నెలలు గాయగా” నుండెనట. అవి (క్రిందికి వచ్చినపుడు “సురలు 

పూలు గురిపించి రనగాి నుండెనట్క, ఒకటి పైకెగురగా "మన్మధుని 
గాలిపడగనంగాను, సూర్యపరివేష మనుకొనంగాను, సురనదీతీర కాశమనగా' 
నుండెనట,తన కామము దీర్చని సారంగునిపై కు[టబన్ని చిత్రాంగి రాజరాజునకు 
కొడుకు చేసిన యక్యాచారములని “గవ్యముడి తా విప్పి గవీగుబ్బలు 
జూసెనూ,కోకముడి విడిచి నీ కొడుకు జేసిన విధము నాథ యిటు జూడుమనెను.' 

kh సన్నము, 



జైరా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

మంకు లభియోగము విచారింసబోవ చిం(కాంగి యొనర్చిన [పదర్శనము 
"రండవ పాటలో జుగుప్పాకరముగా నున్నది, 

6బల్రిమిగా బట్టుకొనుచు బేజారు-చేసె చూడుడని పైట మెజారు 

"పెకి దొలకించి గాయముల వారు-జూపగా హరహరాయంచు వారు 

చూడలేక కన్నులు మూనినారు-సాహాసపుముండ యని జడిసినారు 

బట్టవివ్పునని తొ(టుపడ్డారు_దిగ్గునను లేచి వడి వచ్చినారు, 

జానపదకవికి బొచిత్యదృష్టికంటు వా_స్తవికదృష్టి హెచ్చనిపించును. శిష్టకవి 

దీనికి వ్యతిరేకము. ఐనను రెండు (శ్రేణులయం దపవాదములు లేకపోలేదు. 
తన కుమారుడు నిరపరాధియని రత్నాంగి రాజరాజు నెంతయో బతిమాలెను. 

తొందరపడి కొడుకును శిక్షింపవలదని రత్నాంగి రాజుకు రెండు కథలు చెప్పెను, 

తొందర పాటుచే-కలుగు నష్టమును బోధించునట్టి వీకథలు.ఇవి మొదటి పాటలోనే 
యున్నవి. మొదటి కథలో కాంపిల్యనగర (బాహ్మాణుడు తనకుమారుని పాము 

బారినుండి కాపాడి దాని జంపిన ముంగిని తొందరపాటుచే కుమారునకే ముంగీ 

కీడొనర్చినదని నిశ్చయించి, ముందువెనుక లాలోచింపక చంపితరువాత చచ్చిన 
పామును జూచి పశ్చాత్సాపమునొందెను. రెండవది నిచుళాపురాధీశ్వరుని పెంపుడు 
చిలుక కథ. ఆ చిలుక ఒకమారు తోడి చిలుకలతో నందనవనికేగి అచ్చటనొక 

చెట్టు పండ్లారగించి తోడిచిలుకలు బాలురుగా మారిపోవ నది గమనించి తాను 
మాత్రము తినక ఆపండును దెచ్చి తన చేలిక చ్నితకేతున కిచ్చెను. రాజా 
విత్తనము కాపాడి నాపెను. అది మొలకెత్తి వృకమై ఫలించెను, ఒకనాడా చెట్టు 

పండొకటి [క్రిందబడెను .దానిని కొంతదిన్న పామొకటి బాలుడయ్యెను.కాని యా 

పామువిష మాపండున నుండెను. అది యెరుగని భటుడొక డారాలిన పండును 

గొనిపోయి రాజుగారి కిచ్చెాను[ప్రథమఫలము (బ్రాహ్మణున కీయవలెనని రాజుగారా 

ఫలము నొక (బాహ్మణున కిచ్చెను. దానిలో పాము విషముండుటచే (బ్రాహ్మణు 

డది తిని మరణించెను, [బహ్మహత్యచే కలిగిన కోపముతో రాజు నిజానిజములు 
విచారింపక (కారణమగు) తన పెంపుడు చిలుకను చంపెను. ఇట్లుండ ఒక వేశ్య 
తన చావుగోరి యాచెట్టుపండు దిని పసిబాల యయ్యెను,రాజున కీవార్త తెలిసి తాను 
తొందరచే కీరమును జంపినందులకు పళ్చాత్తాప పడెను. ఈథలు తక్కిన 

పాటలందు లేవు, భట్టి విక్రమార్కుని కథలనుండి వచ్చి చేరినవీ కథలు. 

రాజరాజు సారంగుని కరపాదఖండనమున కనుమతి నొసంగెను* 

తలవరులాతని దీసికొనిపోవుచుండిరి, అప్పటి (ప్రకృతివర్షనము రెండవపాటలో 



కరుణరస గేయములు re 

గమనింసపదగినది.“బాలుడది చూడనని జాలితోడ, అప్పు డస్తాది పయికి జాడాడ, 

పద్యినియు దుఃఖమున భక్తీ తోడ న్మేతమును మోడ్చెనన మొగ్గలాడాడు ఆ మెచే తరణియను 

బరణి వీడ, కుంకుమన సంజశకెంజాయ లాడ, చిమ్మ చీకట్లు (గమ్ముకొని గూడ, రాజు 

దురకశంబని జనములాడ, సురల చూడుుు.లన తార లల్లాడి. శ్ర నర్షనములుపూ_ర్తగా 

శిష్ణులెన రచయితలు చేయునట్టివి. అడవిలో తలవరులు సారంగుని విడిచి 
యెటకైన వెడలిపొమ్మనిరి. కాని సారంగుడు రాజాజ్ఞదొప్పున తన కాలు సేతులు 

నరుకవలసినదిగా వారి నుద్చోధించిన ఘట్ట ముదాత్తముగా నున్నది, చినరకు 
తలవరులు సారంగుని “రాజమహేం[(ద్రమునకు యోజనదూరమున పణగు 

బండల మీదను, పరుపుకొండల మీద రు.ద్రవృక్షము [కింద బాలునీ పడ వేసిరి, 
కత్తులూ నూరియు కాళ్ళుచేతులు గోసి కండలను తెగగొట్టిరి. అప్పుడీతని 

వయస్సు 12 ఏండ్లని మొదటిపాటలో నున్నది.రాజరాజా యీడులో తనకొడు 

కట్టి పనుల చేయునని యెట్లు తలంచెనో? రెండవ పాటలో నిట్టి వి(ప్రతిపత్తి 
లేదు. కాలుసేతులు నరుకబడిన సారంగుని యరణ్యరోదనము కరుణా 

పూరితము, “హా మహాదేవ యనుచునుండంగ్య, రక్తముల వరద లసప్పుడుప్పొంగ, 
సలుప్పచే మొండి మచట దొర్లంగ, గండుచీమలవి గరచుచుండంగ,జు మ్ముమని యోగ లెల్ల 

ముసరంగ, |క్రికిశారిసీ నక్క-లెల్ల జేరంగ్క,తిండికయి చుట్టు తిరుగుచుండంగ, ఆంతకంత 

కతిబాధ కలుగంగ అపుడు కనువిచ్చి యచట జూడంగ, వారలెవరు కనరాక నుండంగ, 
యిటులని యేడ్న్చె నడవి నిండంగ్క కాలులే దెచటికయిన బోవంగ, చేయిలేదు జంతువుల 

దోలంగ్య (పాణములు పోక పొర్దచుండంగ, దీనుడై తొ(టుకొనుచు దొర్లంగ, వాడిగల 

ముండ్లు వొడలు గాడంగ, స్మారకము దప్పి సొమ్మనిల్లంగి. అప్పు డళరీరవాణి 

సారంగు నూరడించి పూర్వ జన్మపాపమనియు అస్పటిదృత్రాంతము నిట్లు చెప్పెను, 

ధవళచం(ద్రుడనురాజున కేడుగురు భార్యలుండిరి.వారిలో నొకతె సానిది. 

పేరు భువనసుందరి.రాజుగారి కామెపై మక్కువ.రాజుగారి మంత్రులు సుమంత 

జయంతులు, సుమంతుడు రాజుకు '(పీతిపా కుడు, జయంతు డిది సహింపక 

సుమంతుని పై కుట్రపన్ని యాతని పావుకోళ్ళను, భువనసుందరి దానికి లంచ 
మిచ్చి యామె మంచము (క్రింద పెట్టించెను. రాజు వానిని చూచి యనుమానపడి 

విచారణ జరిపించెను. కాలకేయుడను తలవరి పావుకోళ్ళు సుమంతునివని 

తేల్ళెను.రాజు కుపితుడై రాజ దోహమునశకై సుమంతుని కాలుసేతులు నరికించను. 

జయంకు డొనర్చిన కు(బ్ర యిది. తత్సలితోముగా సీజన్మమున జయంతుడు 

సారంగుడై దాసి చిత్రాంగియై యనుభవించుచుండిరి, ఈవిషయమునే మూడవ 
పాటలో నిట్లు వర్షించినాడు. 



వన తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

“పెదమం(త్రి నీతం[డ్రీ-ఆరాణి నీతల్లి_దాసియే చి(త్రాంగి-పాకోళ్ట 

పావురాల్--చిన్నమం తత్రివి సీవు_ఇట్లు బుట్టిరి మీరు. 

మొదటి పాటలో నీ విషయము లేదు. కేవల మాకాశవాణి రాజరాజ 
సభలో చిత్రాంగి మోసమును దెల్పినట్లును. ఆకాశవాణి వేడ్కోలు పై (దిహ్మ 
సారంగధరునకు మరల కాలు సేతు లొసంగినట్లును, ఆకాశవాణి చెప్పగా 
చిత్రాంగి మోసము (గహించిన రాజరా జామెను చంపినట్టును కలదు, సిద్ధులు 

సారంగుని జూచి తమలో కలుపుకొనిరి. అడవిలొ దిరిగెడు me 

సిద్దుడెన సారంగుని జూచిరి.*కుడికన్ను మెల్లనా ఎడమకన్నూ మచ్చు చింకిజడలే 
జూచిరీ, పుట్టింది మొదలుగా పెంచివున్నాయట్టి దాదులూ తగ జూచిరీ”, వాడ 
రాజరాజుతో చెప్పగా నాతడు కొడుకును వెదకుచు పోయి తిరిగిరమ్మనెను, 
సారంగుడు వైరాగ్య ముపదేశించి తలిదం(డ్రుల నింటికి పంపించి తాను 
సిద్దులతో వెడలి పోయినట్టున్నది, 

కాని రెండవ పాటలో కొలు సేతులు నరకిన తలవరు లా[పాంతముననుండి 
ఆకాశవాణి సారింగునికి ఆతని పూర్వజన్మవృత్తాంతము చెప్పగా వినిపోయి 
రాజరాజుతో చెప్పినట్లున్నది.రాజరాజది నమ్మెను.కాని చిత్రాంగి యది కల్పనమని 
తప్పించుకొన జూచిను, అప్పుడాకాశవాణీ నిజమెరగించెను. రాజు చి(శ్రాంగిని 
నూతిలో (ద్రోయించెను, రత్నాంగిరాజరాజులు (పాయోప వేశమునకు సిద్ధపడగా 
నాకాశవాణి వింధ్యగుహలందున్న సారంగుని జాడ దెలిపెను, అప్పటికే సిద్దు 
డొకడు సారంగునికి శైవము టోధించి తమలో గలుపుకొనను. రాజరాజు తిరిగి 

రమ్మని కుమారుని బతిశూలెను. కాని సారంగుడు త౦ డికి యోగవిద్యా 
రహస్యములు (విపులముగా) చప్పి తల్లిదం(డ్రుల నింటికి బంపించి తాను 
సిద్ధులందే కలిసి పోయెను. మాడవపాట రెండవ పాటకు సరళస్వరూపము, 

అత్య౦తకరుణాపూరతమగు నీకథలో శిష్ణులు చేర్చినటులే జానపదులు 
కొన్ని యద్భుతవిషయములు చొప్పించిరి. ఆకాశవాణి మాటలు, సారంగుని 
కాలు సేతు లతుకుకొనుట వంటివి కల్పనలని మనము భావింపవచ్చును. 

“కామమ్మ కథొపచ్చుకకుం ట్లకు కల్పవృక్షము. ఇదియాం (ధదేశమంత టను 
వ్యాపించిన పదము. రచయిత మాదాసు వెంకయ్య. సహగమన కాలమున 

“మాదాను వెంకయ్యను పిలిపించినాదీ కామమ్మ 
తాను పుట్టింది “పెరిగింది (వాయువమన్నదిగా కామమ్మ 

కవన మేరుపరచి (ప్రకాని చెయ్యా వెంకయ్య 
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వాతికే వరహాలు వెంక య్యకిచ్చ కామమ్మ 

మాకెయ్య నగలన్ని వెంకయ్యకిచ్చే కామమ్మ. కథావృ తాంత మాంగ్లేయురీ 

దేశమును పాలించిన తొలిదినములకు సంబంధించినది. భర్త మరణింపగనే 

పతి[పతలగు హైందవన్త్రీలు పూర్వము సహగమనము చేయుచుండెడివారు. 

దీనినే సతి యాచార మంరి.రాజా రామమోహనరాయలీ యాచారము నాంగ్లేయ 
(ప్రభుత్వసహాయమున మాన్చించెను, ఐనను కొందరు పతివ్రతలు (ప్రత్యేకముగా 

(బిటిషమ (పభుత్వము అనుమతి పొంది సహగమనము చేయుచుండిరి అట్టి 

వారిల్ కామమ్మ యొకతె." కామమ కథే దక్షయజ్ఞపు సతీదేవిసీ కన్యక మ్మవారిసీ 

విడిచి పెట్టితే మొదటి పేరంబాలుకథ, పద్దెనిమిదో శతాబ్దము నాట్దనిపిస్తోంది!.' 

ఉత్తమశీలము త్యాగము పాతి(వత్యము మొదలగు సద్గుణములు తక్కువ 

కులములవారియందు కూడ ఉండునని కామమ్మకథ నిదర్శన మిచ్చుచున్నది2, 

ఆపతి[వత గుణముల కలరియే కాటోలు బసవరాజు అప్పారావుగారు కాపుకో డలు 

కామమ్మ కలియుగాన-సాగుమానము చేసిన సచ్చరిత'ను, తలపోసిర, 

“కామమ్మ కథి చక్కని (ప్రతి పా. పు భాందాగారమున గలదు 8. 
దానియందున్న కథను "పీర్కొాందును. ఆరంభమున 

“శుభము కామమా శుభము కౌమమ్మా కామమ్మా 

భుభమొంది సామళకోటలో నమ్మా కామమ్మాయనికలదు.సుకపట్ల లక్ష్మ య్య 

వెంకమ్మలకు కామమ్మ ముద్దుకూతురు. కాటకము వచ్చి త ల్లితం[డ్రులు గతింప 

కామమ్మను పెదతం[డ్రి రామన్న అతని భార్య వెంకమ్మలు పెంచి మేనల్లుడు 
తిరుపతి మారయ్య కిచ్చి పెండ్లి చేసిరి. మారియ్య తల్లి పేట చల్లమ్మ. పెండ్లియైన 
ఐదు నెలలకు. 

“కాకినాడలోన. కలక కేరొ ్రా మారియ్య పెద్దబోయి కొలువులూ కుదిరినాడు మారయ 

మారయ్యకు నెలకు మూచు వరహాల జీతము. అరునెలలు కొలుపుండెనో లేదో 

మారయ్యకు తన దొరతో మాటపట్టింపులు వచ్చి జీతముగొని కొలువు చాలించుకొన 
సామర్లకోట చేరుకొనెను. తన తల్లి చల్లమ్మతో మారయ్య చెన్నపట్టణమునక; 

కొలుపుకు పోదుననెను,తల్లి కుమారునితో “మాయదాం చెన్నపట్టమే. గదరా మారయి, 
చెన్నపట్టిపు కొలువు మన కచ్చిరాదూ మారియ్యా, కిందటా మీతండీ కొలు వెళ్ళినాడూ 

1. శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూల్రిగారు. కిన్నెరి, డిసెంబరు 1858, 

లై ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనేంగారు ఆం(_ధసాహ్యా చరిత సం గహము వుట 382 

ల. డీ, నెం. 2001 1పా.పు. భాండాగారము, మ్మదాసు, 
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వట్టాము, చెన్నపట్టమ. లోను చనిపోయినాడు మీ తండి అని పోవలదనెను, కాని 

మారయ్య వినలేదు, తన పేరుతో తులసి నాటి యది వాడినచో తనకు కీడు గలిగి 
నట్లు భావంచుకొమ్మని చెప్పి మారయ్య తల్లి చల్లమ్మకు దండమిడి, తమ్ముడు 

రెడ్డి కాకినాడవరకు వెంటరా నోడనెక్కి పయనమయ్యెను. తమకు కీడుమూడ్రిన 
తమ పేరి తులసి వాడుననునది సత్యనిరతిగల పా[త్రముల వర్ణించు పెక్కు 
గాధలందు కాననగు విషయము. జానపదుల కిట్టి నమ్మకము గాఢము. మారయ్య 
మూడుదినములకు చెన్నపట్టణము చేరుకొని *వాలీసు" దొరయొద్ద నెల కైదు 
వరహాలకు పెద్దబోయగా కొలువుండెను, ఆరుసంవత్సరములు జీతముండిన 
తరువాత మారయ్య మన మింటివై పు మరలెను, మూడునెలల సెలవు గొని ఆరేండ్ల 
జీతము పుచ్చుకొని మారయ్య ఇంటికి మరలెను, తనవారికడకు బోవు సంతసమున 
6త్రల్లీక్రీ బొమ్మంచు చీర గొన్నాడూ మారయ్య, తమ్ముడికి పట్టంచు సాపు గొన్నాడూ 

మారయ, కామమ్మ కద్దాలర వికె గొన్నాడూ మారయ్య, నిమ్మపవండ్రచాయ భరణీ 

కొన్నాడూ మారయ్యి తల్లికి, తమ్మునికి, భార్యకు (పేమకొలది కొన్న వస్తువులను 

గొని కాలినడకన మారయ్య సామర్లకోట బాటబ ఫైను. ఇరువదినాల్లు దినములకు 
కాకినాడ చేరుకొనెను. అచ్చట తలనొప్పి జ్వరము పుట్టుకొని వచ్చెను. ఒకనా 
డచటనే యుండి మూడులంఖనములతో నదే జ్వరబాధతో మారయ్య సామర్లకోట 
చేరుకొని తల్లితో, 

“పడమటింట్లోనాకు మంచమెయ్యావే చల్లమ్ము; చన్నపట్నపు కొలువులు పైవొచ్చినాదే 
చల్లమ్మ, మిమ్ము కన్నులజూడ నే వచ్చినానూ చల్లమ్మ, ఇహములో భత్యమూ 

చెల్లినట్లుందీ చల్లమ్మియనెను. తెచ్చిన (ద్రవ్యము తల్లి చేతికిచ్చి భార్యను కన్నుల 
జూడ కాంక్షగలదని తమ్ముడు రెడ్డన్న ను కామమ్మను దోడ్కొనిరా పిఠాపురమున 
కంపెను. రెడ్డన్న వచ్చినవెంటనే రామన్న మొదట వంపుట కిచ్చగింపకున్నను 
కామమ్మ బలిమిచే ఇష్టపడి తొలిసారి య_త్తవారింటి ప్రియాణము గనుక 
కామమ్మ కతివైభవముతో సారెచీరె లిచ్చి పదునారు కావిళ్ళ వస్తువాహనము 
లిచ్చెను. తుమ్మువలన నొకనాడు ప్రయాణ మాగెనుమరునాడు బాట సాగగనే 
కామమ్మకు, రెండిండ్ల సందున పిల్లి, నంబితంబలి, నాగుబాముల జోడు, 
వరడు వాపోత, కొంత్తకుండల కావడి, ఒంటరి మాలవాడు, మున్నగు 

మశ్శకునముల వీడో లయ్యెను. ఎందరు వలదన్నను బ్రహ్మ వాిసిన వాలు 
కప్పదని కామమ్మ పయనము సాగించి సామర్లకోట చేరుకొనెను. అత్తచల్ల మ్మ 
ఆడుబిడ్డ పీతమ్మలు కామమ్మకు కన్నీళ్ళ స్వాగత మిచ్చిరి. మారయ్యకు 
వచ్చిపోవు (పాణములు'గా నుండెను. కామమ్మ సగము సారె నత్తకిచ్చి 
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తక్కిన సగము ఆడువిడ్డకో కలిసి ఊోరంతయు పంచిపెప్టను. రెండు 
దినములలో వచ్చిన అట్లతద్దెనోము నోమి వేడుకలు ముగించి అక్షత 

లందుకొని పురోహితుడు అట్లత ద్ద కథలు చెప్పుచుండగా కామమ్మ వినుచుండెను, 

ఇంతలో పడమటింట గొల్లుమనిరి. కామమ్మ నోము సగమున చాలించి భర 
సన్నిధానమునకు వచ్చినది, ఆప్పటికే మారయ్య నోటిమాట లాగిపోయెను, 

కొరనోములు నోమిన కామమ్మ, 

ముత్యాల నీనోట ముచ్చటాడవుగా మారయ్య, పగడాల నీకండ్ల పారజూడవుగా మారయ్య 

ఎజ్లిజీరా కొండ్ల నిదుర పట్టిందా నీకై తె, ఈడుగా జోడుగా నుందమనుకొంటి కొన్నాళ్ళ 
ఈడిడిచి జోడిడిచి సీవెళ్ళుకావా మారయ, నన్నిడిచి వెళ్ళేది న్యాయమా నీకూ మారయ్య 
చిన్ననాడూ నన్ను పెండ్లాడి నావూ మారయ్య, కంకణముగట్టిన ఘనుడెవ్వడెరుగా నేనైన 
ఏడేండ్ల'కై నా ఇంటికొ స్రీవిగా మారయ్య, నేను ఈడేరి ఐదేండ్లు ఇంట నున్నానూ యీవరక్కు 

అని వలపోసినది. కాని యామె రోదన మరణ్యరోదన మైనది. భగవంతుడామె 

మొర వినలేదు. మారయ్యను ,క్రిందబెట్టిరి కామమ్మ తన చేతులార భర్తకు 

చేసిన పరిచర్య నోటిలో నింత తులసితీర్ణము పోయుటయైనది. మారయ్య 

బుణము తీరిపోయినది.కామమ్మ భగవన్నామసంకీర నము చేసి అత్తమామలను 
మరదిని ఆడుబిడ్డను తానే యూరడించి సహ గమనము చేతునన్నది,మరది రెడ్డన్న 
వలదని బతిమాలెను, కాని కామమ్మ “ససపుకుంకుమ లేక ఘడియేగలేనూ వో 
మరది” యని పూర్వభారత స్రీసం(ప్రదాయమును వెల్లడించినది. 'రెడ్డన్న కుంఫిణీ 

(ఈస్టిండియా కంపెనీ)వారి (ప్రభుత్వమున సాగుమానము చేయ వీలులేదనియు, 
కాకినాడ “కలక పేరు చెన్నపట్టణపు పెద్దదొరల యనుమతి కావలయునన, 
కొమమ్మ*(దికి కెవాండ్రకు మీకు భయాలు గనుకా వోమరది, చచ్చెవాం డ్లకు మాకు భయాలు 

యేమి రెడ్డన్నియని తొలుత సామర్లకోట “కష్తాను' సెలవంద బోయినది. కప్పాను 
భార్య నానమ్మ సాగుమానము వలదని మడిమాన్యము లిత్తునని చెప్ప కామమ్మ 

'నాకు పశ్షైడే బొట్టుంఇ పదిలక్షలన్మూ దొరసాని” యని సమౌధాన మిచ్చినది, 
దొరసాని రడ్డన్నను పెండ్రియాడి పసుపుకుంకుమలు నిలుపుకొమ్మన “నూరు 

మనుమూ పెండ్లి మాయింట లేదూ దొరసాని యని గర్హించి తన సత్యములు 
చూపినది. దొరసానికి కడుపునొప్పి లేపినది, దౌరవచ్చి (మొక్కి. యనుజనిచ్చి 
చెన్నపట్టణమునుండీ "సెలవు దెచ్చుకొమ్మనెను, 1 

కామమ్మ యింటికి వచ్చి భరశవము నలంకరించి మంచమ్నుపె నుంచి 
ఎవరును ముట్టవద్దని ఆనలుంచి తలుపు తాళమువేసి మామను 'పెదత౦ (డీని పిన 
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తండ్రి? మరది 'రడ్డన్నను తనతో చెన్నపట్టణమునకు రమ్మనెను. అది వ 

కాలము కనుక ఏరులు నదులు నిండి పారుచుండెను, దాట వీలులేదని రెడ్డన్న 

యనగా కామమ్మ (బతుకుపై నాసవీడి తనకు భయము లేదని చెప్పినది, రెడ్డన్న 

చిన్నమ్మయను మాలపేరంటాలు సాగుమానముచేయ నిచ్చగించినపుడు కాకినాడ 

కలక యేరు, చేసిన కఠిన పరీక్షలు వినిపించెను. కామమ్మ విని చిరునవ్వు నవ్వి 

పసుపుకుంకుమలు అక్షతలు చేత బట్టి (పయాణమైనది.భీమవరి పు కాలువ వెల్లువలై 

పారుచుండ “పాదియ్యె గంగప్ప పాదియ్యవమ్మాం-చెలిమితో నీకు నే చెల్లెలిని 

గానా గంగప్ప--జాలవారంటనూ నీవు పుట్టినావే గంగప్ప- బెస్త్పవారింటనూ 

నే పుట్టినానే గంగప్ప యని (ప్రాక్టించి గంగమ్మను పసుపుకుంకుమల నర్భంచి 

కాసెబూసి దేవుని దలచి కొలువలు దాటినది. పొరలిపొంగిన గంగమ్మ కామమ్మ 

చీలమండలు పుణికి తరలినది. మామ, సెదతండి?, మరది మున్నగువా, రీవలి 

యొడ్డుననే యుండిపోయిరి వారికొక మాయతెప్ప గల్ఫించి కామమ్మ వారిని 

దాటించినది. కాకినాడ కలక పేరుకు తన కథచెప్పి సాగుమానమున కనుజ్జ 

వేడినది. దొర వలదనెను. కామమ్మ యెదురాడెను. దొర కోపగించి నీ సత్యము 

జూతునని మండుటెండలో వారములకొలది నిలబెట్టించెను, అన్న పానము లుడిగి 

కామమ్మ సత్యము నిలుపుకొనెను. దొర చాటుగా సామర్లకోట కుత్తరము వాసి 

మారయ్య శవదహనము చేయించెను. ఇచట కామమ్మ పాణములు విడీచను, 

మరది రెడ్డన్న వదినె శవము నెత్తుకొని యింటిబాట ప్టెను. మార్గమధ్యమున 

సొప్పరపు సోమన్నగుడిచెంత కామమ్మ లేచి భర శవదహనమును, తాను 

భ_ర్తతోగలిసి వచ్చుటను వినిపించినది, ఆయూరి యధికారి పెదరెడ్డి పాసయ్యకు 
సత్యము జూపి పోయిన కాళ్ళిచ్చి ఏడవనాడు సామర్లకోటకు రమ్మని ఇల్లు 

చేరుకొన్నది.మారయ్య చితి యింకను మండుచుండెను.కామమ్మ చితిలోనికి దిగి 

“ఏంత చల్లిగవుంది నీ వూలవనమూ మారెయ్య,ఎంత బాగావుంది నీ జాజివనమూ మారెయ్యి 

యని యోలలాడి కొంతయగ్గి నొడిగట్టి రావికొమ్మ నగ్నిలో వేసి మరల తడిపి 
చెట్టు నాటినది. ఆమె సత్యమున నాకొమ్మ చిగిర్చీ పూత బూసినది, భర్త 

యస్టికలు (పోవుచేసి పిడతలోనుంచి రావికొమ్మకు కట్టి పడమటిల్లు అలికి (ముగ్గు 

బెట్టి దర్భశయ్యబరచి వియట తాళము వేయుమని రెడ్డన్నకు చెప్పి తాను లోపల 

తాళము వేసికొని శయ్యపై బరుండి కాయము విడిచి ఏడుగడియలలో చెన్న పట్టణము 

చేరుకొన్నది. 
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“చైన్నపసట్టణములోను వాలీసు మేడీను పీనీనుగిరివాకా 
సులోకాను కలలోను చెప్పే కామమ్మా 

'వెనప్ప మొదలారి కలలోను చెప్పే కామమ్మ 

దూబాసి కలలో తా జెప్పినాదీ కామమా. 

మొదటి చరణము లందున్న వారాంగ్రేయులు కౌటోలు.[వొత (పతిలొనా పం కుల 

(పక్కున (At Madras Wallis, Meadows. Pennigiri Oakes) 
అని [వాసి యున్నది. పెద్దదొర (ప్రక్క_బట్టిలు కామమ్మ పసుపు చేసి యాతని 

కలలో నాతనిబంటు మారయ్య మరణమ్ము తన కథ వినిపించినది.దొర లొకరి 

నొకరు సం'పదించుకొనిరి. సత్యములు చూడదలచిరి. ఆరేండ్లనుండి పోయిన 

జాడలేని (దొర) తమ్ముని దొరగారిచంతకు కామమ్మ రప్పించి సత్యము 

గనదిరచినది. పెద్దదొర కామమ్మ సాగుమాన మడ్డగూడదని జాబు లం పెను, 

మంచిగంధపు చెక్కలు పడవలో బెట్టి కళాసులు లేకుండనే విడువుమని 
కామమ్మ దొరగారికి కలలో చెప్పి వారిని సాగుమానము చూడరమ్మని 

యాహ్వ్యోానించినది. కాకినాడ కలకేరు పెట్టిన బాధలు చెప్పినది. కాకినాడ 

కలక పేరు ఉద్యోగ మూడిపోయినది. చెన్నపట్టణపు రేవున దిగువ, గంధపు 

చెక్కుల పడవ నడిపించుకొని కామమ్మ యాత్మ సామర్లకోట చేరినది. బొందిలో 
చేరి తలుపు తీయించుకొన్నది. అప్పటికి చన్నపట్టణపు దొరల యుత్తర్వులు 

సామర్లకోట చేరుకొన్నవి. రెడ్డన్న సొప్పరపు పెద్దరెడ్డి పాపయ్యను 
దోడ్కొని వచ్చెను. కామమ్మ వరహాలిచ్చి స్టలము కొని అగ్నిగుండములు 
(త్రవ్వించినది. చుట్టుపట్టు సీమల (ప్రజలు తండోపతండములుగా సాగుమానము 
చూడవచ్చిరి. చెన్నపట్టణపు దొరలు కూడ దిగిరి. గంగిరెద్దులవారు 
ఆటదాసరులు కూడిర్మి ఆయుత్సవములు “యేడు శివర్శాత్రిళ్ళు సాగినట్టుండే 
ఆక్క.డను”. ఇదివరకే పేరంటాలై వెలసిన చిన్నమ్మ మాహాత్మ్యము తగ్గు 
నేమోయని యామె తల్లి లక్ష్మమ్మ దురుద్దేశముతో మంథతకాడు నూదిగ 

వెంకనితో కామమ్మకు కట్టు గట్టింప (ప్రయత్నము చేసినది. వాడెజ్జమా రెమ్మ 
(ప్రయోగము చేసెను. కాని యది బయటపడి వాని పండ్రూడెను. సాగుమానము 
చూడవచ్చిన గొడ్రాలు మంచాల వెంకమ్మ  మెడనాను పోవ నామె 
కామమ్మను తూలనాడినది. కామమ్మ సత్యము జూపి రాజన్నకు దొరికిన 

నానిప్పించినది. వెంకమ్మ కామమ్మకు కట్నము లీయబోవ నామె వలదని 
పుట్టటోయెడు కొడుకు కూతుండకు తమ దంపతుల పేరులు పెట్టుకొమ్మనెను. 
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దొరతో తాను గుండమున పడిన మూడవనాడు మారయ్య రుమాలు, తన 

మూరెడు మైజారు చెరగు, మంగళసూూ తపు బొందు, ఒక చేతి గాజులు, ఒక కాలి 
ములు, ఎ(ర్రకలివె పువ్వులు గుండములో నుండుననియు వానిని తీసి గుండమొ 

పూడ్చించి పైన పందిరి వేయించి కలివె పూజ చేయించుమని చెప్పి స్నానము 
చేసి ఇంటింట పూజలంది తనవారి సెలవు గొని అమ్మలక్కలకు బండారు 

పంచి బాజాబజం[త్రీలతో గుండము చేరుకొని మాదాసు వెంకయ్యకు పాతిక 

వరహాలు తన భర్తనగలు ఇచ్చి తన చరిత్రము (వాయుమని చెప్పి, మారయ్య 

అస్థికలు అగ్నిగుండమున వేస్తి పాపయ్యతో తనకు తిరుణాళ్ళు జరిపించుమని 
చెప్పి, దేవతల దలంచి, యగ్నిగుండమున దూకినది, మూడవనా డామె చెప్పినశ్లే 
వస్తువులు గుండమున గానుపించినవి. దొరలు, పాపయ్య పందిళ్ళు వేయించి 
పూజలు చేయించి ఎక్కడివారక్కడకు కామమ్మను దలచుకొనుచు వెడలి 
పోయిరి. కాకినాడ కలక'టేరు క్షమాపణ గోరుకొన నాతని కెప్పటి యుద్యోగము 
లభించునట్లు చేసినది. ఆతడు వచ్చి కామమ్మకు గుడి కట్టించి తోట వేయించెను, 
కామమ్మ చెప్పినటులే మంచాల వెంకమ్మ తన తొలిచూలుకు మారయ్య యనియు 
మలిచూలుకు కామమ్మ యనియు పేర్లు పెట్టి బంగకు తొట్టి గుడిలో _వేలాడగట్టినది. 
ఆతొ బైలో, 

వక్త నిమ్మపండయ్యి వూగుతుంటుందీ కామమ్మ 

అప్పటికి యిప్పటికి వూగుతున్న దిగా కామమ్మ 

కామమ్మ చారి(త విన్నవారికి సీ భాగ్యములు 

తియ్యకవుండునూ దీర్జాయువు గలుగూ యెప్పటికి, 

అనవసరమగు అతిశయోక్తులు గాని అద్భుతకల్చ్పనలు గాని లేక జరిగిన 
కథ జరిగినట్లుగా హృడయవిదారకముగా కరుణరసపూరితముగా నున్న కథలందు 

'లక్షయ్య తలో అ(గగణ్యము. లక్కమ్మకథను పుటిగంటి వీరయ్య దేవర 

రచించెను. సౌశీల్యము పాతి(వ్రత్యము మూర్తీభవించిన స్త్రీమూర్తి లక్ష్మమ్మ 

ఆమె సహనము త్యాగము మున్నగు గుణములు తెలుగుజాతికి గర్వ 

కారణములు, ఈ కథనుగురించి (శ్రీ అక్కిరాజు ఉమాకా న్తవిద్యాశేఖరు లీ 
విధముగా (పాసియున్నారు. 

“ఒకప్పుడు మహావీరులకు క్షేత్రమైన పల్నాడు ఈ మధ్యకాలంలో 

లక్షీ అమ్మవారి మహత్వాన్ని (ప్రదర్శించ గలిగింది. కటికి కుటుంబపు కోడలి 

శ్రేశాలన్నీ అనుభవించి (ప్రాణాలు విడిచే సమయంలో కూడా చంపుతున్న భర్త 



హస్తపు కరుణాస్పర్శను అభిలషించిన యీ సాధీస్థానం దుర్గి. ఈమె కమ్మ 

వంశానికి చెందినది, తండ్రి దిగుమర్తి ముసలప్పనాయుడు. ఆంగ్లకవి ఒథెల్లోను 
స్మరింపజేసే చిరుమామిళ్ళ వెంకానాయుడు లింగాపుర నివాసి ఈమె భర్త. 
ధరశ్రపరత౦త 9 అయిన ఉదా త్తభారతీయగృహిణికి సర్వకాలాల్లో ఉదాహరణంగా 

ఉండగలిగిన యీమె యిప్పటికి పూజిత అవుతున్నది. ఈమె ఇతిహాసం సంచారి 

కథకులు బొబ్బిలికథాదులవలె ఇప్పటికి కీర్తి స్తున్నారు!. 

కథాంతమున నున్న గద్యమున కవి యూరుపేరు లున్నవి. లక్ష్మమ్మ 

కథను చేపట్టుటచే నీ జానపదకవి నిజముగా ధన్యుడయ్యెను. వెంకమ్మఅత్తగారి 
తనము, పిచ్చమ్మ ఆడవిడ్డత నము లకుమమ్మ భారతనారీమణీత్వము మున్నగు 

గుణము లొకదానినొకటి మించునట్లుగా కలవు. రచన పూర్తిగా జానపదము. 

లింగాపురపు చిరుమామిళ్ళ వెంకయ్యనాయుడు దుర్గిలో దిగుమర్తి 

ముసలప్ప నాయునింటికి ఇల్ల టపుటల్లు డయ్యెను. ముసలప్ప నాయునికి రామయ్య, 

కోటయ్యలు కొడుకులు; లత్తుమమ్మ గారాలకూతురు. ఆమె, 

“ముందు తానొక జన్మమందు తల్లీ, నాగకన్నెగా లత్త్షమమ్మగారు 

ఎత్తవలసి నరజన్మ మెత్తెనమ్మా-చాంతాళ్ళ మరి బొమ్మచందమయ్యా 

బంగారపు (ప్రతిమను చందమమ్మ-ఆలక్షుమమ్మకు ఆ నేపట్టి అమ్మయ్యా. 

వెంకయ్యనాయునికి ఆ_త్తవారింట సకలగొరవములు జరిగెడివి. ఆతని మరదులు 

“బావను చూడక నిముషముండలేరూ”.లక్షుమమ్మ వెలకయ్యల దాంపత్య జీవనము 

గూడ “అల్లిదామర అల్లి నచందము కొన్నాళ్ళు నడచినది. వెంకయ్య గృహ 

యజమాని యయ్యను. “ఇంటిలో ఉండే లెక్కలు అమ్మయ్య _వెంకయ్య కే 

వొప్పగించినారూ, లక్ష్యమ్మ ఆరునెలల యంతర్వత్నిగా నున్నప్పుడు దైవ 

దుర్విపాకమున వెంకయ్య'భో గముదాని యిల్లు మరిగినాడు'. లక్ష్మమ్మ జీవనము 

భారమైనది. కాని యాసాధ్వీమణి భ_ర్హగారి _పవర్తనము తలిదం(డుల కెరుక 
పరుపక గుపష్తముగానుంచి తానే కృళించుచుండెను, ఆమె (ప్రసవించి కూతురును 

గనెను. శిశువు పేరు పార్వతి. ఆకుటుంబమువా రావిడ్డనుఅరచేతిలో నిమ్మపండు 

రీతి సాకుచుండిరి. బిడ్డ రెండేండ్ల దయ్యెను.కాని వెంకయ్య నాయుడు మా(త్ర 

మిప్పటికిని లక్ష్మమ్మను కన్నెత్తి చూడడయ్యెను, ఒకనాటిరాతి లక్షమ్మ 

తన తప్పిదము నడుగదలంచెను. అప్పుడే వెంకయ్య సొనిదాని కొంపకు 
పోవుటకు సిద్ధమయ్యెను. కోపముతో వెంకయ్య సాధ్వియగు లక్ష్మమ్మను 

1. పల్నాటి వీరచరి_త్క ద్వితీయ భూమిక. పుటలు 91-92, 



౬.కిరా తెలుగు జానపద గేయసాహి తము 

కొట్టును, తరువాత విచారించుకొని భయపడి వార్ సొమ్ములు వీగములు వారి 

యింట పడవేసి “లింగాలపురమే జాటస'ట్టినయ్య'. తెల్లవారుసరికి వెంకయ్య 

తన యన్నలను తలిదం(డ్రులను చేరుకొనెను. వారు వెంకయ్య తెగతెంపులు 
చేసికొని వచ్చినందుకు విచారించి యూరకుండిరి లక్షుమమ్మ నామెయన్న 

ల_త్తవారీంట దిగవిడీచిరి. మొదట, 

“అత్తగారు వెంకమ్మ్యగారు తోటికోడలు యిద్దరు అమ్మయ్యా 

వెలలేని సంతో షపడుతారయ్య,(శీలక్షి వచ్చిచేరినాిదని సంతో షించిరి.లఅక్ష్యము 

తులసివనము వేయించుకొని పూజలలో నిమగ్నయయ్యెను. ఆమె వచ్చిన 

ముహూర్తమున అత్త వారికి నిధులు లభించెను. కాని వెంకయ్య మా(త్రము 

మారనేలేదు.భ ర్హృ నిరాకరణమున లత మ్మీకమ్మరివామే తగులుకున్నరీతి, గుమ్మడి 

పండు కుళ్ళిన చందముని లోతన జాధపడుచుండెను. భూషణములు సమస్త 

సౌఖ్యములు త్యజించి కృశించుచుండెను. కాని రండవ పాణికి తన బాధ 

తెలియనీయదయ్యెను. ఇట్లుండగా, 
“కొన్నిదినములు వెళ్ళిన తర్వాత-ఆడ బిడ్డగా పిచ్చమ్మగారూ 

లక్షుమమ్మ కుమార్తెను చూచేను-తన కొడుకుకైనగా తీనుకోవలెనని 

తల్లితోనుగా యోచనజేనేరా”. త్రల్లిబిడ్డ లాల్ చించుకొని లక్ష్మమ్మ నడిగిరి 
కాని యామె తన కూతురు పార్వతిని, 

“పవుట్టింటికాడ అశయుండునమ్మా- మాయన్న రామయ్య గారికైనా 

ఇవ్వవలెనని మనస్సు యున్నాది అనెను.ఆనాటినుండి లక్ష్మమ్మగారికి దైవ 

మింకను అననుకూలమయ్యె ను, తల్లి విడ్డలు కలిసి 

“సీబిడ్డనే నా యివ్వకపో తేనే-సీవు కత్తులమీద ఒరుగుతావు తల్లి 

బాకులమీద వొరుగపోతవమ్మా-త ల్రీబిడ్డ గా ఒక్కటి ఐనారు 

కోడలి వెనా లక్షమ్మశనై నా-యముని బాధలే పెట్టబూనినారి. అత్త, ఆడుబిడ్డ 

తోడికోడం(డు అందరును కలిసి లక్ష్మమ్మ నెన్ని యో తీరుల సాధించిరి,లకీమమ్మ 
భూదేవినిమించిన యోర్చును చూపెమ. అది పనికాదని వా రాలుమొగలకు 
విరోధము గల్చింపజూచిరి ఒకనాడు తల్లి బిడ్డలు కలిసి వెంకయ్యతో 

“ఏమి కోరి పెండ్లాడి వచ్చినావు-బోగముదానిని నీవు తెచ్చినావు 

ఎన్నాళ్ళుండి కండ్రజూకుమయ్య-ఒకటియం ఓ ఐదారంటాది 

ఎడమకాలితో ఎగవి తన్ని నాది-ఆట్లాటిదానికి బయటపడము తండి అవి 

తీరుతీపల నిందలు కల్పించి చివరకు 
“ఆపెభ్యాతివో పాలై పోతాము-దాసున్నిగా మరిగియున్నదయ్య 



కరుణరసన గేయములు అక 

ఏడేళను చూచిన అప్పయ్యూ-పెన పకల పడుకు వుంబదయా్య”. అని రంకు 

అంటగట్లిరి. వెంకయ్య మొదట ఈ వార్త నమ్మడయ్యెను.అతడెంత బాధ పెట్టినను 

సహించుచున్నసాధ్విని వీరిట్లు నిందలపాలు చేయగా [కూరుడైన వెంకయ్య 

కూడ నమ్మలేక పోవుట లక్ష్మమ్మ గుణములకు సౌశీల్యమునకు పతాకస్థాయి, 

వెంకమ్మ పిచ్చమ్మ లింకొక యెత్తు నెత్తిర. బలవంతముగా లక్కమ్మను 

దాసివానికి పడకగదిల్ తలంటునటుల ఏర్పాటుచేసిరి. ఈ మోస మెరుగని సాధ్వి 

అ తృమాటలకు బలవంతముగా నొడ బడెను.లక్ష్యమ్మ దాసివానికి తలంటుచుండగా 

తల్లి బిడ్డలు కలిసిపోయి వెంకయ్యను చూడరమ్మనిరి. 

3ండుమాటలే చెపులబడినదయ్యా-పచ్చలబాకు చేతికందినాడు 

గుడ్తాలకొ ప్రే కొరడా తీనేరామహో(గుడై మండివచ్చెనయ్యా”- 

వెంకయ్య ఉ(గరూపము చూచి దాసివాడు (గ్రహించి 

“ఆమె తల్లిగ నేను ఓిడ్డనయ్య-_ నాపైనగా దెబ్బ పడితెనయ్యా 

సీకొంక ముంచుకారా వెంకమనాయుదో యని తప్పించుకొని పోయెను, 

వెంకయ్య లక్ష్టిమ్మను నేలపై బడవై చెను. అప్పుడామె 

చేతులెత్తి తాను దండం పెడుతాది, ఒక్క కర్మమే ఎరుగను స్వామీ 

పాదాలమీద తాను వొరిగనమ్మాి, వెంకయ్య ఇష్టము వచ్చినట్లు లక్కమ్మను 

కొరడాతో కొ శైను, ఆమె సొమ్మసిల్లి నది, తలిదం[డులను అన్నలను తలంచుకొని 

దుఃఖించినవ. తల్లిరోదనము విని పార్యతి వచ్చి, 

“మాతల్లి సీవు చంపెబోకు తంథడి,మాతల్లిని చంపితేను తండి 

ఎవరియండను నేను వుందునయ్యా-ముందుగాను నా గొంతు కొయ్యవయ్యా 

వెనకనుంచి మాతల్లిని ఉంవారా'యని బతిమాలెను. వెంకమ్మ పిచ్చమ్మలు 

వెంకయ్యతో పగటిపూట చంపవలదని వారించిర.రాతి యగుటతోడనే వారాతని 
మరల పుంకొల్చిం. వెంకయ్య వచ్చి లక్షమ్మను బాకుతో పొడిచెను. ఆమె 

(పాణములింకను పోలేదు, వెంకమ్మవచ్చి లక్ష్మమ్మనుచూచెను అప్పుడు లక్కమ్మ 

“అత్తగారి చాయ కనుల చూచేరా-చేతులెత్తిగ దండము 'పెడుతాది 

చం పేవారు' చంపుతారు తల్లి _నాబిడ్డను తెచ్చి కనుల జూపండి 

(పాణమయినగ పోతాదియమా్మా-ఈలోగా నా (వాణము పోదమా్మ'యని 

బతిమాలినది.వెంకయ్యకు కండ్లు పోయి మరల వచ్చినవి. (ఇది జానపదులకు 

లక్ష్మమ్మ పైనున్న (పీతి వెంకయ్యపై నున్న కోపమును సూచింజెడు కల్పనము) 



అతత తెలుగు జానవద గేయసాహిత్యము 

అతడు *భార్య భేటీకి కదలి వచ్చినాడు-హస మైనగా తాను తాకినాడు, అప్పుడు 

లక్ష్మమ్మ సంతృప్తితో ప్రాణములు విడిచినది. భారతీయనారీమణులం ద(గగణ్య 

లక్ష్యమ్య. తన్నుపొడిచిన భర్తకరస్పర్శ కలిగినగాని సంతృప్తితో పాణములు 

విడువని స్ర్రీరత్నములు (ప్రపంతచరిత్రమున నెందరున్నారు? ఆం|ధదేళ 
మిందులకు గరకపడ గలదు, 

హత్యానేరము సంభవించునని కప్పిపుచ్చుట్నకై అత్త మరియు ఆడుబిడ్డలు 

“కుంకుడు కాయలు పూత దీపి నోటికై నను పూసినారు తండ, నాగుపాము కరచిందంటానే 

పండ బెట్టిగా వుటారమ్మయ్యి.లక్ష్క్రమ్మ బావగారికి కలలో జరిగినసం గతి చెప్పినది. 

ఆమెకు వెభవముగా నంత్య [క్రియలు జరిగినవి. చితి చల్లార్భగా లక్ష్మమ్మ శిలయై 

వెలసినది. వెంకయ్యకు అత్తకు అడువిడ్డలణ కండ్లు పోయినవి.అప్పటినుండి ఆమె 

నూటవొక్క- గుడిలోనే యమ్మ-పూజలై నను కొంటువున్నదమ్మ 

సంతు లేకుంటె సంతు యిచ్చునమ్మ-విడ్డలు లేకున్న బిడ్డలిచ్చున మ్మ”= 

ఈవార్ర తెలిస లక్ష్యమ్మ యన్న లు(గ్రమూర్చులై వచ్చిరి. లక్షశ్రమ్మ వారికి 

(పత్యతమై బావ నేమనవలదని వారించినది. వారు పార్యతిని తీసుకొని దుర్లికి 

వెడలిపోయిరి. లక్ష్టమ్మకు (గామ(గామమున పూజలు వెలసినవి. ఆమె కథను 

పొడినవారికి విన్నవారికి “కలుగును భాగ్యము తొలగును దోషములు. చివర 
భాగమున భక్రికొలది జానపదులు కొంత కల్చ్పనము చేసినవారేకాని తక్కిన 
కథాభాగమున నెట్టి యతిశయో కులు లేవు. 

ఊరు పేరు తెలియని కవి యెవరో విశాఖమండలమునకు సంబంధించిన 

“నన్మాంనయ్యకథిను (వ్రాపెను.అత్పగారి ఆరడి, తోడికోడం(డ్ర ఈర్ష్యాసూయలికు 
పాల్పడి భర్తతోపాటు సహగమనము చేసిన పతి(వత సన్యాసమ్మ. విశాఖ 

మండలమున నామె 'పేరంటాలైై నేడు పూజ లందుకొనుచున్నది. నిజమైన 

కథకు జానపదుల యద్భుతరస,పీతికూడ కొంత తోడ్పడి సన్యాసమ్మకు ,బికికి 
యుండగనే కొంత మాహాత్మ్య మాపాదింనినది. నిజముగా సన్యాసమ్మ కథ 

సాధారణమగు సంసారగాధ- అవిభక్తకుటుంబమున కనిష్టులు పడెడు బాధల 

సీకథ చక్కగా వివరించును. అంతమున సహగమన మున్నను ఆరంభమునుండి 

యున్న బాధలకే యధిక (ప్రాముఖ్య మీయవలయును. ఆ బాధలందే జాలిగుణము 
అధికముగా దీపించుచున్నది, 

దివిలికట్టు [గ్రామమున గాజులకాపువారగు దాల్నాయుడు లక్షశ్రమ్మలను 

దంవతులకు ఏడుగురు మగవారి తరువాత పుట్టినబిడ్డ సన్యాసి, సన్యాసి పుట్టిన 



కరుణరస గేయములు ౬లళగి 

మూడవనాడే తల్లిచనిపోయెను. దాల్నాయునికి రెండవ వివాహమయ్యెను, అన్న 
రామన్న వద్నె పాపమ్మ సన్యాసిని గారాబముతో పెంచిరి సన్యాసి చక్క_నిది," 

“జంగార మొకచాయ బాలొక్క_చాయ సన్యాస్కీ నిండు పున్నమనాటి చం(దుండు చాయ 

సన్యాసి, దేవళమ.లుంకేను దేముడందురుగా సన్యానీ.” సన్యాసి మేన త దాలమ్మ 

(గామమొక య్మగ్రహారిము. ఆమె మూడవ కుమారుడు చెంచన్నకు సన్యాసితో 
వివాహమయ్యెను. సన్యాసి చిన్నపిల్ల కనుక అన్నగారి యింటనే యుండెను. 

అన్నయగు రామన్న ఒకప్పుడు మొఖాసాకు పోవలసివచ్చెను. అప్పుడు సవతి 

తల్లి సన్మాసిని బాధ పెట్టెను; కొట్టెను. అప్పుడు “నన్నుకొట్టిన, దెబ్బాలు నీవే 

నన్నాది సన్యాని.” అమౌట యనుటతోడనే “దీని చేతిదెబ్బలు దానికి తగిలెను ఆవేళ, 

పిన్నమ్యైవొళ్ళంతా డెబ్బలు లేచె ఆవేళ. సన్యాసికి చిన్నప్పుడే ఇంతటిమావోత్మ్య 
మలవడినది. ఇట్టివే మరికొన్ని యద్భుతములు సన్యాసి పుట్టింట (ప్రదర్శించినది. 
ఇక అచ్చట నుండుట బాగుండదనియు అన్నలతో సవతి తల్లి పె కొండెములు 

చెప్పుట బాగుండదనియు సన్యాసి అత్తవారింటికి పోదుననెను. రామినాయుడు. 

చెల్లెలికి 25 (గామములిచ్చి అత్తవారింట దిగవిడచి ఆమెకొక మేడకట్టించి 
వచ్చెను. అత్త దాలమ్మ (ప్రాపున సన్యాసమ్మ కొన్నాళ్ళు సుఖముగా నుండెను. 
ఇంతలో సన్యాసమ్మ భర్త చెంచయ్య ఎవరెంత చెప్పినను వినక మచిలీ 
బందడరులొ ఇంగ్రీషువారి పటాలమున కొలువుకు బోయెను. కొన్నాళ్ళకు 

సన్యాసమ్మ ఈడేరెను. 

“నిగురుటాకుల బోలి చిగురించుతావీ హస ములు, పెసరకాయల బోలి వికసించుతావీ 
తన (వేశ్ళు పిడికెడు నడుమాయె పిరుదులూ బరువాయె బాలకును, అరటి 
బోదెలు బోలు అతివ పెందొడలు బాలకును, ఓరచూపుల బాల ఓయ్యారినడకల 

బాల, రొమ్ములు బరువాయె సోబన మెచ్చాయె బాలకును.? 

ఇన్నాళ్ళు చిన్నది కావున పనిపాటలు చేయని సన్యాసమ్మ ఇప్పుడు తానుగూడ 
కోడికోడం(డతో పనిపాటలు చేయసాగెను. అప్ఫటి కీంకను బాలమ్మకు 
కోడలిపై [పేమ యుండెను, 

6నాత్తోడ్ర బుట్లావు నా ముద్దుబాల కోడాల, అరచే తిలోయున్న ఓనిమ్మవండూ కోడాల 

అంబరానుం డేటి ఓయగ్నిగిన్నే కొడాల (కన్నె?) పంజిరాన్తుందేటి నా .రాభుచిలుక 
కోడాల, వోడలమీద నుండేటి వయ్యాారిమగువో యని (ప్రేమతో / 

పెంచుచుండెను. కాని తోడికోడండు సూరమ్మ ,నుబ్బమ్మలు .ఈర్ష్యాళ్తు వులై 
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సన్యాసమ్మచే వంతుపనులు చేయించవలసినదిగా అత్తగారిని కోరం, 

అత్త దాలమ్మ సన్యాసమ్మతో ఈ మాటలు చెప్పెను. సన్యాసమ్మ అత్తతో 
“నాచేత మీపనులు కానేరవమ్మా దాలమ్మ, మాయన్నవద్దాకి కబురు లంపేను, దావీలను 

పదిమంది నసంసించగలడు మాయన్న, కూలిచ్చి నాలిచ్చి చేయించుతాను అపనులీననినది 

పుట్టింటి భాగ్యములు తలపోసిన సన్యాసమ్మ మెట్టినింటిని తనకు శెలియశే 

యవమానపరచిను. ఆ మాటలు వినుటతోడనే దాలమ్మకు కోపము వచ్చినది. 
“ఎజ్జాటీ కళ్ళాకు యెత్తె కోవములు దాలమశికుః కూలిచ్చి యీ పనులు చేయించ 

గలవా ఓబొాల, నాశంసే కలిమివారు నీకన్నవారా ఓ బాలోయని సన్యాసి పుట్టిం టివారిని 

దూషించెను. దీనితో మాటలు పెరిగెను. బాలమ్మ సన్యాసిని సాధింపనెంచను. 

సన్యాసి యొడలిపై నున్న నగలొలిచి తీసికొన్నది.ఆమె తెచ్చిన ధనధాన్యసంపద 

లన్నియు లాగికొనినది. సన్యాసమ్మ కూటికి గుడ్డకు కష్టపడెను. చేయరాని 
పనులు చేయవలసివచ్చెనుం 

“ఏడు దొడెల పేడ నీవంళుబడెను ఓ చాల.ఏడు సావిళ్ళు తుడుపు సీవంకు బడెను 

ఓ బాల,ఏడు వాకిళ కల్లాపు సీవంతుబడెను ఓబాలఇట్టి పనులు చేయలేక సన్యాసమ్మ 

“ఈ కంట కన్నీరు ఆకంట బోనే, కొండగొట్టెలాగు ఘోషపెడుతాదీ”, 

సన్యాసమ్మ పేడ తీయుటకు పోయినప్పు డామె మాహాత్మ ్యముచే పేడ, 

తాబేలు వర్ణాన తర్లుచున్నదిగా ఆ పేడ,కప్పలాగున పేడ దాజబ్బుతుంది అపేడ,' 

సన్యాసి కష్టములు చూచి ఆడవిడ్డలగు అక్కమ్మ నరసమ్మలకు హృదయము 

(ద్రవించి వారామెకు తోడుపడుచుండిరి. తల్లి దాలమ్మ యది కనిపెట్టి వారివి 

కూడ విర్పతధించను. సన్యాసమ్మకు సరిగా కూడు పెట్టక “ముక్కిపోయిన 

జొన్నయంబలి, మూడు రోజులు మురిగిన చల్ల,పచ్చిచింతకాయపచ్చడీ, అంచులు 

పోయిన టోలె"లో పె్టెడిది, సన్యాసమ్మ అ_త్తగారిచ్చిన యన్నమును భర్తకు 
చూపించుటకై తన మేడలో నొక చోట దాచిపెట్టి కేవలము తులసి తీర్థము 
(ద్రావి (బళికియుండీనది. ఎటులనో మరది అప్పన్నకు తన వదినెను తల్లి 

బాధలు పెట్టుచున్నదని తెలిపి విచారపడి తల్లికి తెలియకుండ వదినెగారికి పాలు 

పోయుచు కొంత సహాయపడుచుండెను, దాలమ్మ వారిరువురికి జారత్వమంట గట్టి 
నిందించెను. దాలమ్మ పెట్టిన చెరలు (గామమున పొక్కి సన్యాసి పుట్టింటి 

వారికీ గూడ తెలిపెను. వెంటనే రామన్న సపరివారముగా బయలుదేరెను. 

ముండుగా నౌకరులు వచ్చిరి. సన్యాసి యది (గ్రహించి అన్నగారు ఆత్త 

వేమఆడరో యమ భయముచేత ఎదురుగా పోయి తాను సుఖముగా నున్నాననియు 



కరుణరస గేయములు పస 

అత్తగారు మంచిదనియు చెప్పి అన్నగారిని (త్రిప్పి పంపించెను. లోకమున 

నిట్టి సాధ్వీమణు లెందరుందురు? సన్యాసి సౌశీల్యమున కీసంఘటనము 

మహోదా_త్తత తెచ్చినది. శిహ్లలైనవా రీ రచనము చేపట్టినచో ఇంకెంత 

రాణిం చెడిదో ఈకథ.చెల్లెలికి మరికొంత ధనమిచ్చి అన్న తిరిగిపోయెను. దాలమ్మ 

ఆధనమును గూడ లాగుకొని *యిరుగునా పొరుగునా మరిగి యున్నావా సన్యాసి, సీ 

మరిది ఆప్పన్నతో మరిగియున్నావా సన్యాస, లేక చోరుడైన నీమగడు నీకు పెంపేసా 

సన్యాసి యని నిందించినది. ఈ కష్టములు భరంచలేక సన్యాసి యొకనాడు 

తన మేడ తలుపులు లోపలవేసికొని శరీరము నొకచో భ(దముగా విడిచి ఆత్మ 

రూపమై భర్త చెంతకు బోయి నిద్రలో తన దుఃఖమును తెలిపినది. 

చెంచయ్య దొరల నెలవు తీసుకొని ఇంటికి వచ్చెను. అతనికన్నముందే 
సన్యాసి వచ్చి యెప్పటియట్ల తన శరీరములో (ప్రవేశించెను. దాలమ్మ కొడుకు 

తెచ్చిన ధనమును దాచుకొన్నది. ఆమె తన కుమారునకు “'(క్రాగుటకు పాలిచ్చినది 
కాని పుచ్చుకోగా పాలు పొగకంపులాయె ఆ వేళి, చెంచయ్య తల్లిని కారణ మడుగ 

నామె “మన యింటి కోడళ్ళు తోమిన చెంబులురా చెంచన్నియని సమాధానము 
వెప్పినది. కోడలిపై లేనిపోని నిందలు కల్పించి చెప్పినది. చెంచన్న యిది 
)జమనుకొని సన్యాసిని కొట్టుటకై కోపముతో నామె మేడకు పోయెను. కాని 

నూమె రూపము చూచి ఇట్లాశ్చర్యపడెను. “బారెడు దీని కురులు ఇటులాయెనేమి 

కై వామ, జానెడు దీని కొప్పు మట్టాయెనేమి దైవామ,క జ్రైలో జీవుడు లేకయున్నాదీ దై వామి 

నుని వాపోయెను. ఆమె తన యోగని(ద్ర నింకను చాలించలేదు. చెంచన్న 

$తగ్టహత్యకు పూనుకొనగా నామె లేచి భర్తకు (ప్రణమిల్లి తనబాధలను చెప్పుక్ ని 
"పోయినది. చెంచయ్య భార్యను పుట్టింటికంపి యెప్పటియట్ల తల్లి చెంతకు 

గోయెను. కాని యాతని చెల్లెండు?) తల్లి మాటలు విని వేరొక మార్గమున 
గోయి సన్యాసిని చెంచయ్య తిరిగి రమ్మనెనని చెప్పి మరలించి తీసికొని 

'చ్చిరి చెంచయ్య భార్యను పుట్టింటి కంపి తా నెప్పటియట్లు కొలువుకై 
శేదలంచెను. భార్య యిది కనిపెట్టి నేను పుట్టింటికి పోననెను. చెంచన్న 
రుపడ దలంచి అన్నతో జగడము పెంచుకొని అన్నను చంపజాలక 

భిమానముచే తానే పొడుచుకొని చచ్చెను. సన్యాసి భర్త కశేబరమును సమీపించి, 

“వందనము నారాజ చాల వందనమూ, నన్ను విడిచి నీవు వెళ్ళిపోతివిగా 
యెవరీ మొకము చూచి యిందు నుందూన్కు వాదమొంది (ప్రాణాలు వపదలుకునా్నావోౌ 

యీవడుచు (ప్రాయము యెవరికితూను. నాయీడు | పాయువు గాకు చూ 
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అని విలపించి, 

సీ క్ర-జరో నాకపె కూడ వసాదీ నా రాజ, నీబొందితో నాబొంది కలిసివసుంది 
పి జీవముతో క జీవము ఏకమొతాది నారాజీ యని సహగమనవాంఛత్తో 

భర్హ కశేబరముపై అ త్తరుపన్నీరులు చల్లి “తగ్గితే తగ్గింది సంపంగి వనము నారాజ, 

మగ్గితే మగ్గింది నా మూలతరుగూ,సగ్గకా మగ్గకా నీవుం డవయ్య్యా, తిరిగివచ్చేవరకు మన మూన 
యుండూ, గుండాల నెలవులకు వెళ్ళివస్తానూఅని మరదియప్పన్నను సహాయముగా 

తీసికొని యెన్ని యాటంకములు కలిగినను గడచి మచిలిబందరు చేరి దొరల ననుజ్జ 

వేడినది.వారు సామాన్యముగా ననుజ్ఞ నీయరై రి. దొరలకు కొన్ని యద్భుతములగు 
పాతి(వత్యమాహాత్మ కములు కనబరచి సహగమనమునకె సెలవంది తిరిగి 

అ(గ్రహారము చేరుకొనెను. సహగమనసమయమునకు చిన్నప్పుడు పెంచిన 

వదినె పాపమ్మను పిలిపించుకొనినడి. తన దుఃఖమంతయు చెప్పుకొని ఎందరు 

వలదన్నను వినక సహగమనము చేసినది. వదినె పాపమ్మ కడుపున మగబిడ్డ 

పుట్టినచో చెంచయ్యయని పేరు పెట్టుకొని సూరమ్మ కడుపున పుష్టెడు బిడ్డకు 
సన్యాసియని పేరుపెట్టి ఇరువురికి పెండ్రిచేసి వారి సంతోషము చూడుడని చెప్పి 
పోయినది. రామినాయుడు చెల్లెలికి గుడి కట్టించను. అప్పటినుండి సన్యాసికి 

పూజలు జరుగుచున్నవి. 

గోదావరిమండలమునకు సంబంధించిన పేరంటాలు గాధ యొకటి 

కరుణాపూరిక మైనది కలదు, ఇది “మండ పేట వొవమ్ము పేరంబాలమ్య కథ 

'పేవతో 1084 లో (పకటింపబడినది. సంపాదకుడు బళ్ళా స్వామికవి, 

మండ పేట(మాండవ్య పురము)లో కొప్పి రెడ్డి వారను కలిగిన కాపులింట 

లక్ష్మీకాంతమ్మ మూలయ్య దంపతులకు పర మేశ్వరీవరప౦ఏసాదమున పాపమ్మ 

జన్మించెను. కాని చిన్నతనముననే తలిదం(డ్రులు చనిపోవుటచే పెదతండ్రి 

రామయ్యనాయుడు పెదతల్లి సీతమ్మ, పినతండి” పినతల్లి, గారాబముతో పెంచి 
పెద్దచేసీరి. ఆమె యీడేరగనే కృష్ణామండలమందలి రాచర్ల పుర వాస్తవ్యులైన 
కుంచె బాపనమ్మ రంగయ నాయుల రెండవకుమారుడు పాపయ్యనాయుని కిచ్చి 

పెండ్లి చేయుటకు సంబంధము నిశృ్చయమయ్యును. రామయ్య నాయుడు చెల్లెలు 

సుందరమ్మ కీవార్త తెలిసి మేనరకము తప్పింపవలదని బతిమాలి యేడెెను. 

“పుట్టింటాశా పాడుచేయకనా్నా-ముగ్గురతో డా బుట్టితి నన్నయ్య 

చెల్లెలి ముద్దు చెల్లించుమన్నయ్యా-సీ తోడబుట్టిన చెల్లెలను గానంటా? యవి 

సుందరమ్మ దుఃఖింపస రామినాయుడు, 



th Ba కత 
కరుణరస గయబులు <౪ 

“ముందర నిన్నిచ్చి మోసబోతిమడ్య్యూ-మరల టెట్లు యిత్తుమె నాచెల్లి 

తల్లిదం డ్రి లేని బిడ్డే పాపమ్మ, తగెన చోటికే విడ్డ నివ్వవలెను అని నిరాకరించను. 

సుందరమ్మ “ఆడవీడ్డయుసుు ఊర కె పోదన్నా యని కోపించి వెడలిపోయెను. 

శయ ప్రకారముగా పెండ్లి జరిగినది. పాపమ్మ తన య_త్తవారంటికి పోయి 

కొన్నిదినములే సుఖముగా నుండెను. ఆమె పార్యతివరమున బుట్టినది గనుక 

పార్వతీపూజలు చేయుచుండెను. అప్పుడామె య_త్తగారు, 

కవాపాయమ్మ యివియేమి పనులమ్మ-ఇటువంటి పూజలు యె.న్న డరుగమమ్మా 

పడుచుదానికీ పూజ యేమిటమ్మా-లేని యాచారము మాకు పెట్టకమ్మా యని 

మందలించెను. పొపమ్మ, 

“ఆత యా్యా యివి అచ్చిరానిపనులా-శుభపదాయిని మహాశివునికొమ్మా 

ఆతల్లి పూజలే నేను జేయుచుంటి-గౌందేవీవూజ కూడచా అతయ్య” యని 

ప్రశ్నించెను. అంతమా(త్రమునకే అత్తగారికి కోపము వచ్చెను. 

“అత్తింటి కోడలుకు హద్దుండవద్దా-పూజలతో నీవు కూర్చుండి యింటేను 

ఇంటిలో పని చేయ నెప్యరచ్చున్నారు-సనులు చేయ నీకు దాసీలు లేరిచట 
దొడ్డిలో పేడంత మేటుగా వడివుం దే-త్వరగాను నీవెళ్ళి పేడ జేసిరమ్మా 

వచ్చి పందుమే జొన్నలు దంచూముపైతిరోజు తప్పకీ పనులు చేయవలె నని 

సాధించుచుండెను. పాపమ్మకు పరమేశ్వర కలలో నగుపడి చెప్పి సహాయపడు 
ఏండెను. అత్తగారు కోడలి పూజలు బూన్ఫించుటకై దెబ్బలు కొట్టను, కాని 

గపదూ పాపమ్మసాధ్వి, 

“పల్లెత్తు మాటయిన పలుక దమ్మలారా-మనసు లోవలనైన చింత జెందదమ్మా 
భరతో నైనను జెప్పదె నాయమ్మా-పారుగువారలకైన తెల్పదమ్యలారా.? 

(టుల కొంతకాలము గడచెను. ఒక ఆట్లతద్దెకు పాపమ్మ పుట్టింటికి పోయెను, 
చట నొక నాటిరా(త్రి యామెకు దుస్ఫ్వన్నము కలిగి తెల్ల వారగనే అత్తవారంటికీ 
ఎయలుదేరెను. మార్గమున దుళ్శకునము లయ్యెను. ఆమె యిల్లు చేరుకొనునప్పటికి 
ఏర (బితుకునట్టి స్థితిలోలేడు. భార్యను జూచి పాపయ్య (ప్రాణము విడిచెను. 
'మె సహగమనముచేయ నిశ్చయించెను, మామగారు పు(శ్రనిర్వశేషముగా నిన్ను 
గాతుము సహగమనము వలదన, నామె 

“ఏముండి ఫలమేమి వెజ్టినామామయ్యా,ససుపుకుంకుమ నాకు కొదువాయె మామయ్య 
విధవ విభవము మీరు చూడాల మామయ్య.పతితోడి లోకమే పడతికి మామయ్య 
వతి గతించిన భామ (బితికియుండరాదూ_గుండానికే నాకు సెలవిమ్ము మామయ్య 



మ: తేలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

యని కోరినది. అగ్నిగుండములు సిద్ధమయ్యెను. సహగమనమునకు ముందు 
పాపమ్మ సంకానములేని సీతమ్మకు ప్రీపురుషసంతానము కలుగుననియు వారికి 
తమ భార్యాభర్తల పేరు పెట్టవలయుననియు చెప్పెను. (సన్యాసమ్మకథలో 
గూడ నిట్టి సంఘటనము కలదు.) మామగారితో ఇట్లనెను, 

“మామయ్య నామనవి చిత్త గించూ-గుండమున నేబడ్డ మూడోనాడై నా 
గుండము చల్లార్చి చూడండి మామయ్య -నీకొడుకు శిగబొందు య ట్రై వుంటదయ్యా 

నావట్టుచీరైన యై వుంటదయ్యా-మంగళసూూతమున బొందు వుంటదయ్యా 
నాకాలి మెళ్టైలు యబ్బ వుంటవయ్యా-ఇవియన్ని గుండములో వుండునోమామయ 5 

అవి తీసీ జ్యాగత్త చేయండి మామయ్య-పట్టుచీర సగము చించి నామామయ్యా 
నాకౌలి మట్టెలు మెజారుచెంగూను._మాయిమ్మగారి కే ఇవ్వండి మామయ్యా 

పాపయ్య శిగబొందు మంగళస్నూతము-కట్టుచెంగుగా మీరు పుచ్చుకొండి 

కుందనపుబొమ్మ గుండములో కనిపించు-ఆబొమ్మ పదిలముగ పెకి దీని (ప్రతిష్ట 

చేయుడని చెప్పి, ఏకేట సం(క్రాంతికి తిరునాళ్ళు జరిపించుడని చెప్పి, మేనవా 

రుండగా తప్పించి పెండ్లిచేసిన బాలవై ధవ్యము గలుగునని పుట్టింటివారిని శపించి 

పాపమ్మ సహగమనము చేసెను. మండపేటలో చేనుకడ కావలియున్న పెద 
తం|డ్రి కలల్ జరిగిన వివరములు చప్పెను. రామయ్యనాయుడు రాచెర్ల కు వచ్చి 

పాపమ్మ క దుఃఖించెను. పాపమ్మ చెప్పినట్లు రంగయ్యనాయుడు రామయ్య 

నాయునకు మైజారు చెంగి వ్వక 'కట్టుచెంగుగా కాలిమశైలేమీ, రామయ్యగారికి 
యిచ్చె నమ్మలారా". ఇటు లొనర్చినందులకు పాపమ్మ అ_త్తవారిని శపింప 

వారందరు నాశనమైర. ఆమె సంతులేనివారికి సంతానమిచ్చి ఎందరికో వారివారి 
కోర్కెలు తీర్చుచుండెను. పుట్టింట పెదతం(డ్రి యామె కుత్సవములు చేయించు 

చుండెను. అత్తవారి (గామమున మాత్రమ “(గామ మునసబుగారు 

చేయించుచున్నా'రట. ఇకఫల(శుతి_ 

“పావమ్మచరితము భక్తితో వింశేను_ స్త్రీలు శుభవతులయి మకి_నొండెదరూ 
(వానినవారికి చదివినవారలకు-తొలగునూ దోషములు కలుగు భాగ్యములు. 

కరుణరసాత్మక గాధలందు పేరంటాం(డకథల క్రొక్ర (పత్యేకత కలదు. 

భ_ర్తశరీరముతో సహగమనము చేసిన సుమంగళులను జానపదులు “పేరం 
టాం[డు" అందురు. కౌమమ్మ కథ, మండ పేట పాపము వేరంటాలుకథ, 

శృంగవరపుకోట యెగుకమ్మ పేరంటాలు కథ, తిరుసతమ్మపాట, సన్యాసమ్మ 

కథ మున్నగునవి మ్యుదితములు, కామమ్మ భ_ర్తపోపునప్పటికి బాలిక, ఆమె 
పెండ్లి కాలమున దప్ప భ_ర్హముఖము తిరిగి చూడలేదు. ఆటులయ్యును కామమ్మ 



తన గృహిజీధర్మమును నెరవేర్చినది. ఎరుకమ్మ గృహిణి. ఇద్దరాడ బిడ్డల 
తల్లి. అఆమెభర్హ అప్పన్న అడవిలో వేసిన నువ్వుచేనునకు చుట్టుకంప ( కంచె) 

వేయుటకు వేకువ జామున నే_స్తగాం(డతో బయలుదేర నుండెను.రా(తి యెరుకన్ము 

కలలో “ధారప్పదేవుడు" పత్యక్షమై నీభర్త పోవుచూర్గమున పులిభయమున్న 
దనియు నాతని నివారింపుమనియు చెప్పెను. ని(ద్రమైకమున నామె తిరిగి యటులే 
నిద్రించి *అడఏలోనూ విభు పులిబట్టినట్టు, మగని వంటీకండ మృగరాజు 
తిన్నట్లు కలగనెను. భర్తను లేపి కల చెప్పెను కాని యాతడు వినడయ్యెను. 
ఉదయము *యేళ్ళుసాగదోలి వీధికిని రాగాను, యెదురీంటి యిల్లాలు చెడుతుమ్ము 
దుమ్మె'ను. ఆ తుమ్ము విని యెతుకమ్మ బాటకడ్డము వచ్చి వారింపగా'శ్ళంగవరపు 

హోటల్ సీతమ్మ పేటలో, కాక పడీ అప్పన్న కండె రజేసె'ను. అడవికి పోయిన 

అప్పన్న పులివాతబడెను. మరదు లావార నెరిగింపగా ఎరుకమ్మ అడవికిటోయి 

పులిరాజును తనభ ర్త శరీరము నిమ్మని యడిగెను, పులి భర్త శరీరమీయకున్న 
నామె *“ఎడమచేతితోను మెకమునే చంపింది. భ_ర్హశరీరము నింటికి తెచ్చి 

మంచముపై నుంచి “పరమాత్మ దైవమా నా (ప్రాణనాథుండు, కనకంపురీతిగా 

కాయముండాలి' యని (ప్రార్థించి “పన్నెండు మాన్యాల పట్టభ'టుడు” ఆనంద 

గజపతి మహారాజును (సుమారు 1895) “పాగుమానము కొరకు స్థలమిమ్మని' 

కోరినది. ఎకరము భూమికి 'తాకీదు' పుచ్చుకొని గుండము (త్రవ్వించి సహ 
గమనము చేసినది. ఆచోట నిప్పటికిని ఏటేట ఎరుకమ్మ తీర్థము సాగును, క్రీ.శ. 

1895 నాటికింకను సహగమనము అనుమతింపబడుచుండెను, దీని రచయిత 

యెవ్వరో తెలియదు. దీనిని మంగు రంగనాథరావుగారు (ప్రచురించిరి. 

(క్రీ.శ. 1928 లో బాలకవి కృష్ణారావు రచించిన *తివడుతమ్యు పాటి యీ 

పాట ఇతివృ_త్తము ననుసరించినట్లున్నది. తిరుపతమ్మ పెనుగంచిప్రోలు 

కమ్మవారు శివరామరాజు రంగమాంబలకు వెంక'కేశ్వరుని వరమువలన 

పుట్టినది. “శ్రీ గోపరాజాఖ్యున్, చేరి వరించియ రాగద్వేషాదులను, రపా విడ 
నాడెను, “ఘోరారణ్యంబున గోవుల గాయుచు (కూరవ్యా(ఘంబులచే-గూ లినపతి 

పరలోక మరిగిన భర్తను సేవింప అరయగ నగ్నికి - నాహుతియైనిది. 
మండ పేట పాసమ్మ మున్నగువారగూర్చ (వాసియేయుంటిని. 

ఈ పేరంటాం(డ్ర కథలలో నొకవిశేషము కనబడుచున్నది. వీరందరును 
సహ గమనము నిషేధింపబడీన తరువాత విశేషయత్నము చేసి సాగుమానము 



తో తెలుగు జానపదిగేయ సాహిత్యము 

చేయుటకు అనుమతి తెచ్చుకొన్నవారు. ఈసుగుణము జానపదుల నాకరి ర్లి౦చినది. 

ఏరుకమ్మ ఆనందగజపతి మహారాజుకడ నిప్పుబింతులాడి సత్యము చూపినదట. 

“అగ్నికి భరించగలవా మాతల్లి” యని ఆ (ప్రభువు అనియుండును, భరింపగల 

ననుటకు ఆమె నిప్పును చేతిలో పట్టి చూపియుండును. ఇది నిప్పు బంతులాట 

మైనది. తక్కినవారు చూపిన సత్యములుగూడ ఇటులే (గహింపదగును. 

సన్యాసమ్మ చూపిన సత్యములకు ఆంగ్రేయు లచ్చెరువుపడిరి ఇవి కొంత అతి 

శయో కులు. 'పేరంటాం [డందరును దేవత లై మొక్కులు దీ ర్తురనునది ఈగాధ 
లందలి మంయొక విశేషము. వీరారాధనము భారతదేశమునకు [క్రొత్త కాదు, 

అవతారము లొకవిధముగా వీరారాధనమునకు లక్ష్యములే. ఈ 'పేరంటాం డు 

కూడ ఆ రీతిగనే ఆరాధ్యదై వములైర్, పెద్ద(సం(క్రొంతి)పండుగ తరువాత 

రెండవదినమున నూతనవధువులు పట్టెడు సావి(త్రి గౌరి, బొమ్మలనోము) 

సేరంబా[డ పూజయే. పేరంబాలనెడు పేరుతోనున్న దేవతలు సహగమనము 
చేసిన సాధ్వీమణులు. ఈ నోము కోస్తాజిల్లాలలో నధిక (ప్రచారమున గలదు. 

సహగమనగాధలు కూడ అధికముగా కో స్తాజిల్లాలకు సంబంధించినవిగనే 
యున్నవి. 

చార(త్రకగేయములను పేర్కొనినప్పుడు దేశింగురాజు వీరగేయము 

(జింజి) అరివదేశమునకు సంబంధించినదని తెలిపియుంటిని. కరుణాత్మక 
కథలందుగూడ “నల్ల తంగాశ్ కథి అరవదేశమునకు సంబంధించినది. దాని 

నరవములో కోళప్పంజేరిపురీవాన్తవ్యుడు, చెల్ల ప్పమొదలారు (వ్రాయగా 
సుబ్బరాయలు నాయడనునాతడు తెలుగులో (వ్రాసెను. ఈ కథ కింకొక పేరు 
షట్నహోదరి (ర?) చరితమట,. కథకు రంగస్థలము మధుర, నాయకరాజుల 
కాలమున నాం(ధులకు మధురతో సంబంధ మేర్చడెను. బహుశః అనాటి 

తమిళులు ఆం(ధులు ఇచ్చిపుచ్చుకొన్న వానియం దీకథగూడ ఉండియుండును. 

కథాకాలమునుగూర్చి (శ్రీ కేకుమళ్ళ కామేశ్వరరాపుగారు “దీనిలోని పాండ్యరాజు 

సద్యంశంలో జన్మీంచినవాడు. సద్వంశీయులగు పాండ్యరాజులు (క్రీ పూ. 548 

'నుండి (క్రీ'త. ఏడవ శతాబ్దం వరకునూ(త్రమే పరిపాలించేరు. అటుతర్వాత 
రాజులు శూద్రస్త్రీసంతతివారు. కాబట్టి నల్లతంగాక్ అను ఈ జంగంకథారచన 
(క్రీ.త. ఏఢవశకతాబ్దం దాటదని చెప్పవచ్చు ననిరి 1.కాలనిర్ణయమున కింతమా క్రో 
దారము చాలదనుకొందును. ఐనను ఇదియొక యూహ మైయుండును 

1 చాల, .ఏటిల్ 1953. 
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ఇది చారి.త్రకమని నిర్ణయించుట కాధారములు లేనపుడు జానపద గేయమునకు 
కాలనిర్ణయ మనవసరము, నల్లతంగాక్ అనగా మంచిచెల్లైలని యర్థము. 

నల్లి తంబి యనగా మంచి అన్న -- తమ్ముడు అని యర్థము. 

పేరంటాం[డ్రు తప్పక ఏరారాధనమునకు లక్ష్యములు. ఐనను ఓరిమి, 

సౌశీల్యము కూడ గొప్ప గుణములు. (ప్రకృతము పరిశీలింపబడు నల్లతంగాళ్ 

కథయును దీని తరువాత రానున్న పీరరాజమ్మ కథయును ఇట్టి గుణములచుట్టు 

అల్ల దిడినటువంటి బంగారు గూళ్లు. 

సర్యసంపదల కాలవాలమైన మధురను చం(దవంళ్యుడై న రామలింగ 

రాజు పాలించుచుండెను. అతని భార్యపేరు ఇంద్రాణి. తపఃఫలముగా పార్వతీ 

పర మేశ్వరుల డరమున నర్లిత ౦బి-నల్ల తంగాళ్ జన్మించిరి. వారు పెద్దవార్రైరి. 

“కృుంతలరాజుయొక్క- కూళురై న బాలికగు మూళియలంకారి మూ దేవి చండాళినిన్లల్ల తంబి 

వివాహమయ్యను. కొలది దినములకే అతని తలిదం(డ్రులు మరణించిరి. చని 
పోవుచు త౦|డ్రీ కుమారునితో నల్ల తంగాశ్ ను “ఎల్ల పుడు పంటలుండు హెచ్చ్చైన 

దేళశమున్సు వెదకి జూచి నీవు వివాహము చేయుమయ్యా, |శ్రేష్టమయిన శ్రీధనము చెల్లెలి 
కివ్ర్యుమయా్య” యని బోధించెను. తంగడి చెప్పినటులే నల్ల తంబి, “ఏటిగట్టున నిండి 

యిండు బడ్జెగొడ్డులు స్రీధనము, అడవియందు.నిండీయుండు ఆకుమేక స్తీ9ధనము, మిట్ట 
భూమి మేలైన సీ)ధనముి. ఆరులక్షల దాసదాసీ జనముల నమిత మైన ధనముల నిచ్చి 

నల్ల తంగాశీను కాశీరాజున కిచ్చి వివాహము చేసెను. మధుర కారుయో జనముల 

దూరమున నల్లతంగాశ్ తన భర్తతో నుండెను.ఏడుగురు సంతానమును గనెను. 
ఇట్లుండగా వారి (గ్రామములందు పం (డైండు వర్షముల కాటకము సంభవించెను, 

క్షామబాధకు నల్లతంగాశ్ అన్నగారిచ్చిన సమస్తము నమ్ముకొనెను, ఐనను 
కరువు తీరలేదు. అప్పుడు నర్లితంగాశ్ “ఆకలికి తాళలేక అన్నయిల్లు పోదు' 

నచెను. ఆమె భర్త వలదనెను, 

(డీసి యిప్పుడు పోవ ఉత్త మము కాదబల, (బతికిచెడి పోరాదు బాల యొకరింటికిని 

(దితికిచెడి పోతి వేని పరులు నగుదురయ్య్యో, పరులకు తావివ్వకు భంగమగునే తరుణి 
రాజ్యము పొందియుండి రాణువము వెంబడించ్కం ఆలాగు వెళ్ళినపుడు అందరు విలుతు రబల 

చెడి -పడిపోదువేని చేరి మాటలాడరుగా,గజపట్టణమునందు గడ్డియిమ్మి (బితుకవచ్చు 
పిడకలు తట్టి మనము (బతుకుదమే తరుణి యని యామెభర్య నిరోధింపజూచెను. 

ఇది జానపదులందుండు స్వాభిమానమును ఆత్మగౌరవమును సూచించును. 
“పూలు పెట్టు తల పూర్వకర్మ మో గడ్డి మాయువాసనతలయందు క సబైలు మోయ కారణమో 
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గంధమెత్తు చేతులతో పేడ తట్ట కారణమో, కుంకుమెత్తు చేతులతో కూలిచేయ విధిషశమో 
రాజ్రేన మాయన్న నేడు రాజ్య మేలుచుండగాను నేను తప్పక పోయెదనని సిద్ధ 

మయ్యెను. ఆమె భర్త బిడ్డలు జాగతయని చెప్పి సెలవిచ్చెను, నల్లతంగాళ్ 

(ప్రయాణము సాగించుచుండ దుళ్శకునము లయను, పిల్లలను తీసికొని 

ఒంటరిగా _పయాణమమయ్యెను. అడవులు కొండలు గడచి పోదొడగిరి. 
ఆకలి దప్పులకు తల్లి పిల్ల లేడ్చీరి- 

“ఆ పసిబాల లేడ్పు జూచి యడవియంత యేడ్వసాగె 

కూన లేడ్చుట జూచి కొండలంత యేడ్వసా గె నటి. 

(పకృతికూడ సానుభూతి చూపినట్లు వర్ణించుట ఉదా_త్తముగా నున్నది. ఈ 

సమయమున మధురలో నల్లతంబికి చెల్లెలు కష్టములపాలగుట యంతయు 

స్వపష్నమునందగుపడెను. ఆతడు పరివారముతో నల్ల తంగాశ్ సాగివచ్చెడు అడవికి 
వేటకై బయలుదేరెను. వారలట కలసికొని దుఃఖించిరి. నల్లతంబి చెల్లెలితో, 
“ఏమితక్కు_వ వచ్చె ఈయడవి నీవు రాను,తాటాకులేదో నీకు ధరణియందు _వాయుటకు, చీటి 
(వాస్ పంపితేను శ్రీ ఘమున రానో నేనుి అనెను.ఈ పం|(డ్రెండేండ్ల కరువు నంగతి 

నల్ల తంబికి తెలియక పోవుట వింతగానున్నది. జానపదులిట్టి పొరపాటులు చేయుట 
సహజమే. ఇంతియకాక నల్ల తంబి చెల్లెలితో “నీవు మనయింటికి పొమ్ము నేను 
వేటాడి వచ్చెది'ననెను.అప్పుడామె “ఇల్లు తెలియలేదు యెందు మార్లి మెరుగలేను, 
గురుతు చెప్పుమన్నా నాకు కూర్చి నేను పోవుటికని యడుగ నాతడు కొన్ని 
గుర్తులు చెప్పి ఒంటరిగా పంపించెను. ఈ భాగముకూడ యసంబద్ధముగనే 

యున్నది. తంబి యామె నొంటరిగా నేలపంపవలె? పంపినను పుట్టింటిగు రులు 

తంగ యేల యడుగవలెను? తంగాశ్ తన బిడ్డలతో పుట్టింటికి పోయెను. ఆమె 
వచ్చుట చూచి వదినెగారుు మూళియలంగారి మూదేవి చండాలి సొమ్ములు 

దాచుకొనెను. మేడతలుపులు మూయించెను? తంగాక్ మరియ నామె బిడ్డలు 

(పయాణాయాసమువలనను, ఆకలివలనను వాకిలిచెంత గోడుగోడున అన్నమో 

రామచం(ద్రాయని యేడ్చిరి. నల్లతంగాళ్, 

“పతియు నే నైతినేని భర్త యతడయ్యెనేని, ఉత్తమ నేనైైతినేని ఒకతాటి గొంతైన 
తలుపు తాళములు తానే తెరువవలె తానే తెరువవలె త ల్లియింటి వాకిలదీ యవి 

శపథములు పలికెను. తలుపులు తెరచుకొనెను. తంగాళ్ బిడ్డల కాకలియగుటచే 

వంటయింటి లోపలికిబోయెను, అచటనున్న ఫలములు పిల్లలు తినుట కై చేత 

వట్టిరి. కాని మూదేవి చాండాలి లాగుకొనెను. "పం(డెండు వర్షముల పాతమురికి 
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రాగులను” తినుడని యిచ్చెను. వంటకై చిల్లుల పాత్రను, వంటచెరుకుగా 

అరటిచెట్టు నిచ్చెను. నల్ల తంగాశ్ జరిగిన పరాభవముచ్చే కలిగిన యాకలిచే 

నలిగి ఇరుగుపొరుగువారితో చెప్పి అడవి(త్రోవ పక్లెను,మార్గమందు, గురుతుగా 

చేతి యుంగరము కొంత తంగేడాకును నుంచెను, 

“భర్తమాట మీరి నేను పాపి నిందు వచ్చినాను, స్తీబుద్దివల్ల వచ్చు చెడుపులగు న నేకి 

మని పళ్ళ్చాత్తాసపడుచు అడవిలొ నున్న గొల్లలను పాడుబావి జాడలడిగి అచటికి 

బోయి వదినె గారిచ్చిన కుళ్ళిన పండొకటి యానవాలుగా నుంచి తన మాంగల్యము 

మామిడాకుపై నుంచి “పెరిగిపోవలెను పెద్దరాయి గావలె” నని శవథము 

పల్కి తన బిడ్డలతో (ప్రాణత్యాగము చేయ నిక్చయించెను. ఒక్కొాక్కంరినే 
బావిలో వేసెను. కడగొట్టువాడు తప్పించుకొని, 

6త్రల్లియగు నల్లతంగా దయచేసి వినుమమ్మా, తప్పి (_బతికెదను తల్లిపేరు చెప్పెదను 

నిలచి (ఐతికెడను నీపేరు చెప్పెదను, ప్యతు నొకని గని భూమిరాజ్య మేలెదను 
యేడు బాలుల గని యెందుకు నీకీ బుద్ధి, వశువుల కౌచి నేను _బతికియుందునమ్మ తల్లి 
నన్ను చంపకుమమ్మా నల్లతంగ నాదు తల్లి'యని కరుణముగా విలపించెను.కాని 

తంగాశ్ వానిని పట్టుకొని బావిలోవైచి తానును పడి మరణించెను. నల్లత వికి 

దుశ్శకునములు దోచి వేట చాలించి ఇంటికి తిరిగివచ్చెను. మూదేవిచండాలి 

భర్తకు కపటముతో సకలసేవలు చేసెను. చెల్లెలేదని అతడడుగ నామె సమ_స్హ 
సౌకర్యము లామెకు కూర్చి నేను నీళ్ళ కై పోయివచ్చుసరికి ఎవ్వరును లేరు, 

వెదకి వేసారితినని యబద్దము లాడెను. రాజామె మోసము (గ్రహించెను. 
ఇరుగుపొరుగు వారినుండి జరిగినది తెలిసికొని అడవికి పోయి పాడుబావిలో 

నున్న శవముల తీయించి సంస్కారము గావించి దుఃఖమును (మింగి 

(ప్రతీకారము చేయనెంచెను, భార్యతో విచారించి తమ కుమారుని వివాహము చేయ 
సంకలిఎంచెను. పెండి పేరుతో నామెను ఆమె బంధువుల నందరి నొక్కమారు 
చంప నిశ్చయించెను. శిల్చులతో, 

చెల్ల సీలాగు చేనె పాపి నా భార్య దాని, చుట్టాల చంవుటకు సూత్రవందిరొక టి 

రాతిపందిళ్ళు మీరు రమ్యముగ కట్టవలే ననెను, వారటులనే నిర్మించిరి. పెండ్లి 
ఏందుల సమయమున రాజుగారు తనభార్యపక్షిపు బంధువుల నందరిని సూత 

పందిరి కూల[దోయించి చంపించెను, ఇది పూర్వమున్న శిల్చవిద్య కాబోలు. 

రాజు మూదేవి చండాలిని హింసించి హింసించి చంపెను. చెల్లెలి మరణవార్తను 

బావగారి కంపెను, కాశిరాజు వచ్చి భార్యాపు'త్రశోకమున ఆత్మహత్య 
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చేసికొనెను. నల్హతంబికూడ ఈ దుఃఖము చూడలేక ఆత్మహత్య చేసికొనెను, 
పార్వతీపర మేశ్వరులు (పత్యక్షమై చచ్చినవారి నందరిని సజీవుల నొనర్చిరి. 
ఇది రచయితలు “మంగళాంతాని కావ్యాని (శాసా9ణి ), పధంతే యనుటకొరకు 
చేయవలసీన పని. నల్ల తంబితో తంగాళ్ జరిగినదంతయు(వదినెగారి హింసలు) 
చెప్పి'చచ్చినవారుంకే జనులు నిందింతురయా్య, మూళియలంగారి మూదేవి రాతీయందు 
భూమి నవ్వ్వునట్లు పొభ తిని వాయవలెకారి మూయవలె (కాలంటిని నవ్వవలఠి ననియు 

ఆచారి(శిల్ళి ) తో “నల్లతంగా గుడియొకటి కట్టుమయ్యా యాచారి, నెలకొక యుత్సవము వీష్ళ 

చేయు మాచారి,ఏడాది పండుగను ఎంచి చేయుమాచారి యని మరల (పాణములు 

విడిచెను. బిడ్డలు (మాకుల్లై రి. “కాశిరాజు తంబియున్ను కైలాసము పొందిరి 

పలనాటిసీమలో నధిక_పచారము గాంచిన కరుణాపూరితమగు కథలందు 
*నీరరాజుమ్యు తథ యొకటి. ఇందు కరుణ మే (పధానమైనను పలనాడు రంగస్థల 
మగుటచేత కాబోలు వీరముగూడ కొంతస్థాన మా కమించుకొన్నది. మాంచాల 
వంటి వీరవనితలను గన్నతల్లి పలనాటిసీమ వీరరాజమ్మను గనుటలో ఆశ్చర్య 
మేమియు లేదు. అత్తగారి యారడికి తట్టుకొనలేక అడవిప్నాలైన రాజమ్మ దైవ 
దుర్విపాకమున దొంగల చేతులలో చిక్కి. మానసంరక్షణకై కన్నకొడుకును 
బలినిచ్చి వీరనారీమణియై చోరుల హతమార్చి చివరకు (పాణములు గోలు 
పోయిన గాధయిది.బాపిరాజు (పోత్సాహమున యం, అప్పలనరసయ్య యనునాత 
డీవృ_త్తమును చేబట్టి చక్కగా పా(త్రములను దిద్దితీర్చెను. ఈ కథయందు 
పరిశీలింపదగినది పా(త్రముల శీలము. ఇందెట్టి యద్భుతకల్పనములుగాని 
యనవసరవర్హములుగాని మాహాత్మ్య్యములుగాని లేవు. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, 
జర్గినది జరిగినట్లుగా జానపదభాషలో కథయంతయు నడచినది. 

పలనాటిసీమలో రెంటచింతల (గ్రామమున సంపన్నుడు నాగిరెడ్డి, అతని 
భార్య సూరమ్మ: దుర్గర్వ, గయ్యాళి. కలవారు కనుక నామె కెదురాడుట కందరు 
జంకినను “మొగము చాటుబడిన మెటికవిరిచెదరూ వారెల్ల-* అన్ని యుండియు 
వారికి సంతానము లేదు. ఇరుగుపొరుగువారు, 
“దీపంబు లేనిల్లు ఎట్టులుండునో ఓయమ్మ, చంటదుడు లేని ఆకౌళమట్లు మాయమ్మ 
తామర ఫువ్వులు లేని చెరువట్లు మాయమ్మ, పెద్దలు లేనట్టి యిల్లెట్టు లుండు ఓయమ్మ 

ఐదవతనము లేని యతివయెట్లుండు సూరమ్మ ,బిడ్డలు లేనిల్లు అట్టులేయుండు మాయమ్మ? 

యనిరి సంకానవిషయమై భారతీయుల అభ్నిపాయమిట్టిది. లేకలేక సూరమ్మ 
పనఫవండువంటి బాలుని కనినది, ఆబాలకుని సౌందర్య మంతంతకాదు. 
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'బాలుడుండిన చాలు దీపలబు వలదింటిలొ. పేరు సేరిరెడ్డి అతడు (క్రమముగా 

షోడశకళా వూర్ణుడయ్యను. అతని పదహారవయేట ఒక నిదాఘము (పళయ 

మెనది. (ప్రజలు చీమలవలె మలమల మాడిచచ్చిరి. 

“పచ్చని గడ్జెల్ల భగ్గుమనుచుండె ఎండకు, పక్షులన్ని చెట్లమొదల (వేలాడె బాధకు 

చెరువులో చేపలు చచ్చి తేలెను ఎండకి, ఉండలేక జనులు ఊరు విడిచేరు 
ముండరోగము జనుల (ప్రాణాలు దీనె నాయూర, నాగిరెడ్డికి జబ్బు అధికమయ్యెనుగా 

అప్పుడు ఎంతచేనినగాని లాభంబులేక ఆ రెడ్డి, (వాణాలు దీనెను ఆపాడు జబ్బు.” 

నాగిరెడ్డి మరణానంతరము సపెంరెడ్డి ఇంటికి పెద్దయయ్యెను, అతడూరివారి 

కందరికు తలల్ పల నాలుక. 

“బందుగుల ((పేమతో బరికించుచుండు నాకెడ్డి, పండుగపబ్బముల నందరిని బిలిచి యారెడ్డి 

కూడుగుడ్డలనిచ్చి కూర్చుండ బెట్టి యారెడ్డి, వారి నేమంబడిగి వారదయజూచి యారెడ్డి 
పెద్దలయందున వినయింబు గలిగి ఆరెడ్డి, పిన్నలందరి నెంతో _పేమతోజూచి ఆరెడ్డి 
దీదసాదల జూచి బిచ్చింబు వేని ఆ రెడ్డి వాలేర్తనందరని _పేమతోజూచు ఆరెడ్డి” ఇది 

పేరయ్య సౌశీల్యము. జనులు సేరిరెడ్డి నాతల్లికి బుట్టవలసినవాడు కాదనిరి. 

ఇట్లుండ సూరమ్మ తన కొడుకునకు బేతిరెడ్డివారింటి బిడ్డ కొమాక్షిని పెండ్లి 

చేయవలయునని నిశ్చయించుకొనెను. కాని పేరిరెడ్డి మా(త్రము “కులశీలములు 
కలిగి సద్భుద్ధి కలిగి మాయమ్మ, చదువుసంధ్యలు గలిగి చక్క-నై నటి కన్యాను, 

ఎంచుకొని నే పెండ్తి చేసుకొందును మాయమ్మా యని తన నిశ్చయము దెలిసపెను. 
ఆనాటినుండి తల్లికొడుకులకు సరిపడకుండెను, పేరయ్య స్నేహితుడు 
వీరయ్యకుకూడ సూరమ్మచే తిట్లు తప్పలేదు. వీరయ్య 'పేరయ్యకు తగిన 
చక్కని చుక్కను చూచెను ఆమె సౌందర్యమును వీరయ్య ఇట్లు విన్బించెను, 
పున్నమచందుని పోలు సతిమోము పేరయ్య, మబ్బుతునక లచాటు తొలగుచం[దుడు ఆచాన 
కారుమేఘములోని మెరపు ఆచాన పేరయ్య, కొయేరు వేసినట్లుండు ముక్కు పేరయ్య 
వీరుతాగిన కింఠమందు గనపడును పేరయ్య, పూచినలతపోలి పొలతి గనబడును పేరయ్య 
వండుటాకులలోని పసరెల్ల దీని పేరియ్య, తామరాపువ్వులో తళుకెల్ల దీని పేరయ్య 
మామిడిపండులో మధురంబు దీసి పేరయ్య, అతివ రాజమ్మను ఆ(బహ్మజేనె పేరయ్య, 

ఈ చరణములు పెద్దనగారి "నేరెపేట్ యసల్ దెచ్చి” పద్యమును దలపించును, 
ఇంతవిన్న పేరయ్యకు రాజమ్మ హృదయాధిదై వత మైనది. పేరయ్య గుణ 
గణములను రూపసంపదలను విని రాజమ్మ కూడ ఆతని వలచినది. 
నలదమయంతులవలె వారి (పేమ లుప్పొంగినవి. వీరయ్య హంసమయ్యెను. 
తొలుత రాజమ్మను ఆమెయన్నలు సూరిరెడ్డి మున్నగువారు, 
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“అందనీ పండ్లకు ఆశపడియెదవా చెళ్లేల, పెద్దింటివారితో పేదహరెపుకూ చెల్లేల 
బంధుత వమును జేయ జాగుండదమా్యాాయనివారించినను పేరయ్య తమచెళ్లెలివి 

_పేమించుటెరిగి యుబ్బిపోయిర్. ఒకశుభముహూ_ర్తమున పేరయ్య మిటలళో 
రాజమ్మను చూడవచ్చి మూడుముడులు వేసెను. సారెలతో సంబరములత్తో 

వధూవరు లిల్లు చేరుకొనిర సూరమ్మ అగ్నియై మండెను. ఇరుగుపొరుగువారు 

“ఇంతచక్క-నిపిల్ల యిలతోను లేదు సూరమ్మ.ఎంతప్పు న్నెము చేసినావొ యటువంటికోడలు 
నీకు దొరికెనమ్మా కరువుదీంంగ సూరమ్మ" యన పైకి (పేమ మభినయించి లోవి 

కాలుష్యమును, కాపట్యము నాయేడించకొన్నది. సాధింపులు మొదలు పెట్టినది. 

తిట్లతో పాటు, “పాలేర్ణ నందరిని మానిపించింది సూరమ్మ.దాసీల నందరిని తగ్గించినాది 

సూరమ్మ" పనులన్ని రాజమ్మ చేయవలసివచ్చెను. అ_త్హ ఎంత కష్టపెట్టినన్ను 
“పల్లెత్తు మా_బెన పలుకదోయమ్మా రాజమ్మ, రాజమ్మ మగనితో చెప్పదు తల్లీ ఓయిమ్మి 

కొడుకింటనుండగా సూరిమ్మ కోడలినేమనక, కొడుకు బయటికి పోవుటతోడనే 

పగపట్టి సాధించుచుండెను. రాజమ్మ పడెడు కష్టములు అమ్మలక్క_లనోట నీలాటి 

రేవుకడ పొకెను,అవి పేరయ్య చెవినిబడ ఆతడు తల్లిని కోపించి మందలించిను, 
ఒకనాడు భార్య చేయుచున్న పనులజూచి మందలించి, “నాతల్లి పలుబాధలను 
పెట్టుచుండ రాజమ్మ, చెప్పకపోవుట బాగున్నదటవె రాజమ్మ"యని నిజము చెప్పు 

మనెను. రాజమ్మ కనదిరిచిన శాంతము భ_క్తి భారత స్తీరత్నముల సహజసంపద. 
రాజమ్మ కొన్నిదినములకు చూలాలయ్యెను. అన్నలు సపరివారముగా వచ్చి 

సీమంత మొనర్శిరి ఈసమయమున నా సీమంతిని పుట్టింటికి పోవలసియున్నను, 
వారీ రాగబంధము రాజమ్మను అ_త్తింటనే యుండునటుల చేసెను. సూరమ్మకిది 

మరింత కోపకారణమయ్యెను. మేనగోడలు కామాక్షి చెంతకుబోయి, 
“వంగనాచిముండ నాభ దొరికినది కామాక్షీ మగని తల పైకెక్కీీ నాట్యమాడింది రాజమ్మ 

మందుమాకులు పెట్టి మతిని విరిచింది కామాక్షీ, ఆయింట నేనికను ఉండలేనమ్మకామాక్షి 

నీవు కోడలివై తె కనులకడ్డూదు నాతల్లి, ఎన్నాటికై నాను నీవు కోడలిపి కామాక్షీ యవి 

శపథము చేసినది. ఇరువురు కూడబలుకుకొని రాజమ్మ పేరయ్యలకు కలహము 

గావింప యత్నించి విఫలులై ర. ఆసన్న(ప్రసవయగు రాజమ్మ పనులు చేయు 
చుండగా పేరయ్య మరల నొకమారు తల్లిని గట్టిగా మందలించెను, ఇంటిదాసి 
పేరయ్యతో రాజమ్మగారి కష్టములన్ని పూసగుచ్చినట్లు చెప్పినది. సూరమ్మ 

కొడుకుచే మాటలుపడి కామాక్షితో చెప్పుకొనబోయినది. ఈ సమయమున 

రాజమ్నయం దభిమానమును స్రీలు రాజమ్మకొరకె ఎరుకతను బిలిచి సోది 
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జెప్పించిరి. ఎరుకత బాల పీడయని చెప్పి శాంత్మిక్రియలు చేసిపోయినది. ఈ 

పట్టున రచయిత కొంత చక్కని హాస్యమునుగూడ (ప్రదర్శించిను. రాజమ్మ 
మగ శిశువును కనెను గండదోషములకు (ప్రత్నికియలు జరిపిరి. పచ్చి 
బాలెంతరాలగు రాజమ్మను సూరమ్మ మరింత బాధ పెట్టెను. రాజమ్మమాత మెన్న 

డెదురాడదయ్యెను. ఇటుల మరికొన్ని దినములు గడచినవి. 

ఒకనాడు పేరయ్య వీరయ్యకు పిల్లను మాట్లాడుటకు (గామాంతరమునకు 

పోయెను. సూరమ్మ రొటైై విరిగి నేతిలో పడెను. రాజమ్మకు కష్టకౌలము 

దాపుుం7ను. ఒకరా(తి కామాకి తోడుగా సూరమ్మ రాజమ్మను తిట్టి కొట్టి ఇల్లు 

ఎడలగొ జ్రైను. చంటిపాపను చంకనెత్తుకొని రాజమ్మ, 

“ఎచ్చటీకి పోదూను ఏదారి లేదూ దైవామ క్రిందాటి జన్మలో ఆలుమగలాకు నేనై తె 

ఎడబాపులను చేని యేడ్చించినానో దైవామి యని దుఃఖించుచు పుట్టింటి(తో వ 

బిష్టిను. మధ్యేమార్గమున గాలివాన వచ్చెను. దుఃఖజీవులకు దైవము కూడ 
(ప్రాతికూల్యమే కనబరచును. చీకటిలో వానలో రాజమ్మకు “కాళ్లలో ముండ్ల న్న 
(పచ్చుకొ న్నాయి, కాలిపొట్టలు రాళ్ళకే తగిలినాయి పడుచు లేచుచు తడిముద్దయె 

రాజమ్మ బాట నడచినది. కొంతదూరము పోవ నొకయిల్లు కొన్చించినది. దేవునికి 
(మొక్కి. రాజమ్మ ఆయింటి యరుగు నెక్కి నది. కొడుకును గుండెల కద్దుకొని 

కష్టములు దలంచి. కొని శోకించినది. అదివరకే ఆయింటిలోపల దొంగల 

గుంపొకటి యుండెను. వాన వెలసినదో లేదో చూచుట కొక గజదొంగ 
వెలుపలికి వచ్చి రాజమ్మను చూచెను.లోపల ఆడువారుండిరేమోయని రాజమ్మ 
యాతని పలుకరించినది. ఆ దొంగ లొ పలికి పోయి తోడిదొంగల విచారించెను. 
అందరేకమై యామెను దోచుకొని మానభంగము చేయ నిశ్చయించి మోసగించి 
ల పలికి గొనిపోయిరి. రాజమ్మ దొంగలచేతిల్ చిక్కె ను. వారి మనోభావముల 
గుదర్హించి శిలలు కరగునట్లు బతిమాలి యేడ్చినది.కాని వారంతకన్న కఠినులైరి, 

దైవతముల నందరిని దలంచినది కాని లాభము లేదయ్యెను.చివరకురాజమ్య, 
“అడ జన్మము యెపుడు ఎ త్రగూడాదు లోకౌన,అందులో సుందారి యొటయేతపూ ఎచూడంగ 
చక్కాావి యాడూది తలవంచుకొనుచు వీధీని,పోవుచున్నా కాని పురుషాల కండూ ఆమెపె 

a కు 

పడుచూనె యుండూను ఏమిజన్మంబు ఆడుదై ,పుటూటకంకేను యడవీలో చె పెవుటూట ఇ ట జ 

మంచిదాని యెంతూ నేనివ్పుడై కే యేలాగు, వీరిబారినుండి తప్పించుకొనుటాయంచు" 
ఆల్ చింప మొదలిడినది. పై చరణములు సాధారణపురుషలోకస్వభావమును 
చక్కగా వెల్లడించునవి. 



౬౫౯౬. తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యదు 

“దుష్టబుద్దిని మాని నన్ను పంపండి అన్నాలు,పరి సతిని అన్నాడు కొరగహడడు ఏవా 

వరసతిని పొందుట వహాపింటుగాడా యిదవరకు, నశ్యించె రావణు 

యిం|దూడు గౌతమసతి గోరి భంగపడలేదా తం్యదూలావో యని 

కాని వార పట్టుదల ఇంకను హెచ్చెను. రాజమ్మ “(ప్రాణమెనను విడురు మాన 

మీయిననుకొని నది. చిన్నయెతు ఎ_త్తినది, “కడపు పొంగూబార అధిక మైనాది 
యిప్పుడే, పెరటిలోనికి పోయి తరిగివచ్చెదను, మీరాలుఆంతవరకమనిను ఓపికపట్టియండుి 

డని కోరినది.వారామె మోసగించునని తలచి కుమారు నచ్చట విడిచి బయటికి 
పోయి రమ్మనిం. ఆమె కొడుకువైపు చూచి కుమిలిపోయినది.లోలోన దుఃఖించి 
'మానభంగమి. నొంద యిష్టంబులేక నాతంటడి, నిన్ను అక్పించేను చేతులారంగ నాతం[డి 

యని కొడుకును దొంగల కప్పగించి బయటికి వచ్చి తలుపులువేసి దియట 
గొండ్లెము తగిలించినది దొంగలు లోపల చిక్కుకొని రాజమ్మను తలుపు 

కీయుమని కోరిరి. లేనిచో కొడుకును చంపదమని బెదరించిరి. రాజమ్మ 

మాత్రము తలుపులు తీయదయ్యెను. దొంగలప్పు డాపసికందును ముక్కలుగా 

నరికి గవాత్షమునుండి బియటీకి విసరివై చిర. పృుతమరణము కన్నులార జూచి 
కూనరక్షణ దీకను మాత్రము రాజమ్మ వీడలేదు. (పాణముకన్న సర్వముకన్న 

నారతీయ్రీకి మానమే ముఖ్యమని చాటినదిరాజమ్మ. తెల్ల వారునందాక రాజమ్మ 

౨టులనే బయట కాచుకొనియుండెను ఆప్పుడా దారివెంబడీ పదిబండ్లు పోవు 

వుండెను, రాజమ్మ వారిని సమీపించి తన కరుణాపూరితగాధ వినిపించి 

నొంగల దండించుటకై. తోడని వచ్చినది. ఇంతవరకున్న శాంతమూర్తి 

గాజమ్మ ఆదిశ క్రియై వీరావతారిణిగా మారినది.కొడుకు శరీరఖండముల జూచిన 
మాతృమూ ర్తి రాజమ్మ, వీరరాజమ్మగా పరిణముంచినది. సాయము వచ్చిన 

ాారిసుండి యొక కత్తి తీసికొనినది. 

పైటాకొంగువై తే వడుముకుచుట్టి రాజమ్మ, చీరెకుచ్చెళ్లాను వెనువెనుకాకు విరిచికట్టింది 

జాతు విరియబోని కనులెజ్జాజేని రాజమ్మ, శ క్రిరూపమునై తె దాల్చియున్నాది రాజమ్మ.” 

ఏ౦డ్రవారు తోడురా రాజమ్మ ఇంటిలోపల (ప్రవేశించి వీరవిహారము చేసినది 
గౌంగలుకూడ (పాజములు దక్కి-ంచుకొనుటకు ఘోరముగా పోరరి. రాజమ్యను 

( త్తులచే పొడిచిర కావి చివరకు వారందరు రాజమ్మ కత్తి కెరయైర్. రాజమ్మకు 
(త్కిపోట్లచే (పాణము లగిరిపోవచుండెను. కొడుకు శరీరఖండముల పైయొరగి 

ప్రాణములు విడిచివది. బండ్రవారు తల్లికొడుకుల శవముల నచ్చట పూడ్చీ 

నుచట గుడీ కట్లించి పూజలొనర్నిరి.పలా) టిసీమ వీరహా జల ౩న? తిను డియో 



సణరసన గేయములు ce 

సిద్ది గన్నడి, పల్నాటివారారాధించు వీరమూర్తులందు రాజమ్మ యొకతె 

గుట కెలుగువార్ వీరభాగ్యము. | 

పేరయ్య వీరయ్య పెండ్లి గావించుకొని ఇల్లు చేరుకొనగనే సూరమ్మ 

'డలిపె పారపోయినదని నిందమోపినది. కామాకిని సెండ్లాడు మనినెది* 

తలో వీరారెడ్డి రాజమ్మ వీరమరణగాథ తెలిసెను. అతడు పేరయ్యకిది 

స్పెను. పేరయ్య దుఃఖసము[ద్రమున మునిగిపోయెను. తల్లిని దూషించెను. 

శశ నతాలు కోని తినకుండా ఉండాల్కిఅంచూను దేవుని _పార్థింతు నేను ఎప్పూడు 

రి (ప్రార్థించి సంసారమును తల్లి కప్పగించి ఎటకో పోయెను.పాపమా 

గహృదయుడు కూడ దారపు(త్రుల జేరుకొనియుండును,చివరన “ఇంటిలో పోరున్న 
సతి యగునూ కావున,పోరు మంచిదికాదు నిరితొల గిపోవు ఇంటాను,నలుగురూ నవ్వెదరు 

ఏబాట్లు కలుగూ లోకాన,అవకీ రి వచ్చూను అన్ని చెడిపోవు *నని కవివాక్యమున్నది. 

న్నా టి వీరచరి(త్రమందు భట్టు రాయబారమునకు వచ్చినపుడు “పోరు మంచిది 

దు భూమినెక్క.డ' నన్న మాటల నీపంక్కులు తలపునకు దెచ్చును, రెండును 

గ్నాటికి సంబంధించినందున రెండింటిలో వీరముండుటవలన నీగుణ మబ్బెనో 

మో, జానపదగేయములందిది యమూల్యమణి. కథావస్తువు, భాష, భావములు, 

$నము అన్నింట నిది మేలుబంతి. 

ఇంతవరకు రాయలసీమ చాళుక్యసీమలకు సంబంధించిన కరుణ 
గాత్మక గేయములగూర్చి [వాసియుంటిని, ఇక కాకతిసీమకు సంబంధించిన 

నుముల విచారింతును. మొదట నొక ము[దితగేయము తీసికొని తరువాత 

ఏ సేకరించిన అము(దితగేయముల విచారింతును. 

తెలంగాణమున శారదకాం[(డు _*ర్రుకల 'నాంచారికోజోను పాడుచు 

ట్రవోపి కొందురు. ఈకథను సేకరించి సంస్కరించి (వాసిన రుక్కాభట్ల 

ఏమౌళిశర్మగా రిట్లనుచున్నారు. 

“సుమారు మూడువందల సంవత్సరముల (కిందట తంగెళ్ళపల్లి యను 

'మమున, వెల్మ వంశంబున మూలానక్షుతమున జన్మించిన, నాంచారి యను 
కను త ల్లితం[డ్రులు దరి దతాబాధచే ' ఎరుకలవారి కిచ్చి వేసిరి. అట్టి నాంచారి 

౩కలవారి యిల్లు ఉద్దరించి (పపంచమున (ప్రఖ్యాతి వహించెను. అట్టి కథను 

్దవాండ్లచే ఒక ప్పుడు దీకొండ బాలనరసయ్య విని, యయీకళ (గ్రామ్యభాషలో 

'యుమని నన్నెంతయో _పోత్సపాంచెను. ఇట్టి మ హాదైన్యభా వముగల కథమ 
లో కారదవాండ్లు చదుపునట్లుగా, వొండ్త పదములు కొన్ని కూర్చుకొి 



౬౫౮ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్మము 

నా యథామతి యీచరి(త్రను పూర్తిచేయగలిగితిని. 

తంగెళ్ళపల్లియను [గామమున వెలుమకోటన్నయను భాగ్యవంతుడుండెను. 
అతని భార్య పేరు నాగమ్మ. సకలసంపదలుండియు వోంకి సంకానము లేదయ్యెను, 

అందు కై వారు తిరుపతికొండకు బోయి వేంక కేశ్వరిని సందర్శించి వీవీనాంచారి 

సన్నిధానమున పూజలొనల్బరి. ఆరాత్రి బీబీనాంచారి వారి కలలో సొకెత'-6౦చి 
బాలిక పుట్టుననియు పేరు నాంచాంయని పెట్టుడఏయు జెప్పెను.(నాంచాంయనగా 

విష్ణుదేవుని భార్య. అలమేలుమంగకును శ్రీరంగనాథుని నాచ్చాాుకును 

ఈ పేరున్నది. ఈ కథలో వీవీనాంచా ఏను [ప్రార్థాంచుట, నాంచారు పుట్టుట ఏంత, 

మహమ్మదీయులు తిరుపతిని (శ్రీరంగమును ముట్టడింపగా స్థానికులు స్వామీ 
యుత్సవమును ఏడాది కొకదినము ఆపసవ్యముగా నడుపుదుమనియు,తుర కలకు 

వే[తహస్సులె ఉత్సవము ముందునడచు గౌరవ మిత్తు మనియు విశేషించి స్వామికి 
తురకనాంచారును అమర్చెదమనియు నొప్పుకొన్నటుల వాడుక, బీబీ ఉర్దూ 

పదము.) దంపళులు స్వ(గామము చేరుకొనిరి. కొన్నినాళ్ళకు నాగమ్మ గర్భము 

ధరించి బిడ్డను గనెను. కొని. 

“బాలా బుట్టిననుండి కలిగె కష్టాలు-తొలిగె భాగ్యాలు 

నాగమ్మ దినదినము రోగమ్ములొ మునిగె-తాపమ్మె కలిగె 

యేడుదొడ్డావులు యేకంగా కూలె.ధరపెన (వాలె 

ఆరుదొడ్డా కోడెలు అప్పుడు పెడిపోదె_తాపమె ఆయె 

పంటబండే చేండ్లు వెంటనె పడిపోయె-వంటకు లేదాయె 

వలుమాల కోటయ్య వెతల పాలాదె-గతిలేక పాయె.” 

కోటయ్య జ్యోతిష్కు-ల విచారింప వేదాల వెంకయ్యయను పండిళుడు, 

*“మూలనక్ష(తాస బాల జన్మించె-చాల్థశమ గూర్చి 

యోబాలను యెరుకలకు యిచ్చి వేయన్న._ వెలమ కోటన్ని యనెను. 

దారిద్ర్య మనుభవింపలేక వారా యూరనున్న యెలమంచి జేజయ్యలను ఎరుకల 
దంపతుల కతిదుఃఖముతో బాల నిచ్చి వేసిర.ఎరుకువారింట నాబాల (పవేశింపగనే 
వారికి లక్ష్మీ వచ్చెను. “బాల వచ్చినతోడ పంటాలు గలిగె-భాగ్యాలు గలిగె,' 
ఎరుకుదంపతు లాబాలకు నాంచారి యని “పేరిడిర, వారి కిదివరకే సోడయ్య 
యను మూడేండ్ల కొడుకుండెను. ఎలమంచి నాంచారి వతిగారాబముతో బెంచెను. 

“వెండిగివ్నెల బువ్వ వేగ దినిపించూ-వెన్న దినిపించూ 
తూగుటుయ్యలలోన తులతూగె బాల-సౌగసూగ చాలి. 



౩రస గేయములు 
ar 

వారి సోడయ్యలు పెరిగి పెద్దవారైరి. వారిరువురీకి వివాహమయ్యెను.నాంచారి 

'ధ్య_దెవతము ఎల్లమ్మ. ఎల్లమ్మ నాంచారి జిహ్వా_గ్రమున నిల్లు కట్టుకొ నెను. 

దారి చెప్పెడు ఎరుక (సోది) (ప్రత్యకరము సత్యమై యొస్పుచుండెను. 

్నశ్ళకు నాంచారికి బిడ్డ పుట్టెను. పేరు పాపమ్మ యని పెట్టిరి. పాపమ్మ 

డేండ్లదయ్యెను. 

“దొరకు రాజులకు యెరుక తా జెప్పే-దేవీ నాంచారీ 

చాలాగ (దవ్యంబు సంపాదన జేసె. దేవీ నాంచారీ. 

నారికి గోలకొండ నవాబుల శకెరుకజెప్పి (దవ్యము గడించవలెనని కోర్కి 

(నది. అత్తమామల నడిగినది భ_ర్త సెలవందినది. 

“నాగపురి చీరేను నయమొస్పా దాల్చె-దేవి నాంచారి 

వంచరంగుల రవికె బాగా తా దొడిగే-దేవి నాంచారి 

బంతిపువ్వులదండ యింతి రరియించేఎదేవి నాంచారి 

తనయింటి యెల్లమ్మను తగ బుట్టల బెస్టే-దేవి నాంచారి. 

ధముగా సిద్దమై నాంచారి వాగులువంతలు దాటి చెట్టులుమట్టలు గడచి 

కొండ పట్టణము చేరుకొనెను. 

చెప్పుల బజారుకు చేరవచ్చిందీ-దేవి నాంచారి 

బేగం బజారులొ తగ నెరుకజెప్పే- దేవి నాంచారి 

సామ్ముల గుజిరియందు చొచ్చెరుక జెప్పే-దేవి నాంచారి 

శాలిబండలొ యెరుక చక్కగా జెప్పే-దేవి నాంచారి 

పురానపూల్ వద్దకు పూబోడి వచ్చే-= దేవి నాంచారి 

సాహుకారి కార్వానకు చయ్యన తా వచ్చే-దేవి నాంచారి.” 

పేర్కొనబడిన వన్నియు హైదరాబాదు పట్టణమం దిప్పటికిని గల వీథుల 

లు. ఈవిధముగా నాంచారి వీధివీధులు గడచి భాగ్యవంతకుల కెరుక చెప్పి 

బుగారీ దర్బారు చేరుకొన్న ది.సహరావారి కెరుక జెప్పి నవాబును దర్శించినది. 

బామె యూరుపేరు లడిగి “నాకి మనసులొ వున్న శోకం జెప్తావా యవి 

పంచెను. నాంచారి వల్లెయని, కాశీవిశాలాకీని, కంచి కామాక్షిని, మధుర 

కని, తిరుపతి వేంక కేళ్వరుని, భ(ద్రాచలరామన్నను, సిరిపురి వేంక శేశ్వరుని, 

ంటిరాముని, కొమరవెల్లి మల్లన్నను, కొలిపాక సోమన్నను, నాచారం 

'ంహొని,యాదా(ది స్వామిని, గజవల్లి (శ్రీరాముని దలచినది.చివర యెనిమిది 

(ములు తెంగాణమున సు(ప్రసిద్ధ దేవతాస్థలములు, భ|దాచాలము సుపసిద్ధ 



౬౬౦ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

కే(త్రము+ సిరిపురమునకే చిల్చూరని పేరు. ఇది ఓరుగల్లు తాలూకాలో నున్నది. 
జీడికల్లు జనగామ కాలూకాలో నున్నది.కొమర వెల్లి సిద్దీ పేట తాలూకాలోనున్నది. 
కొలిపాకయే కొలనుపాక; భువనగిరి తాలూకాలో నున్నది. యాదా(ది యాదగిం 

గుట్ట;భువనగిరి తాలూకొలో నున్నది.గజవల్లి తాలూకాపట్టణము. సకలదేవతల 

నాహ్వానించి నాంచారి నవాబుతో, 

“సీ మదిలోగల చింతను నే జెప్పెద వినుచూ సర్కారిబాబు 
వడిగల నీ గుల్దంబు సూడితోటి గలదు ఫై 

పన్నెండు గంటల రాతి పసవపించు గనుమా 3 

పోతుగుజ్జము దానికి బుట్టును నిజము కం 

నాలుగుకాళ్ళు తెల్లగ వాలము యెజ్ఞగా $5 

నుదుట తెల్లని చుక్క కుదురూగ నుండు 39 

ఈతీరుగా ఎరుక జెప్పినది. నవాబు నాంచారిని కాపులోనుంచి ఇప్పిన ఎరుక 

నిజమగునో కాదోయని పరీకించుటయేకాక పుట్టిన గుజ్జిపు పిల్లను దాచి నాంచారీనీ 

పరీక్షీంచి ఆమె మాహాత్మ మున కబ్బురపడెను, తతృలితముగా, 

“ఏడూళ్ళ జాగీరు నాడె _వానిచ్చె-సర్కా-రిబాబు 

మొహరువేనిన వ్యతం మదముతో నిచ్చే-సర్కారి బాబు 

ఈఘట్టము గోలకొండ నవాబుల యశ (ప్రీతిని సూచించును. నాంచారి 

స్వ(గామమునకు తిరగి పోవుచు మధ్యేమార్గమున షాహపురముఖిల్లాలో (ప్రజల 
(పార్థనము విని మంచినీళ్ళ బావి పడునట్టి స్థలనిర్ణయము చేసి బావి (త్రప్వించను,ఆ 

బావికి నాంచారిబావియని పేరువచ్చెను.సర్వాయిపాపని కాలమున షాహపురములొ 
దుర్గనిర్మాణము జరీగినది. దుర్గనిర్మాణమైన చాలదినముల కీవృత్తాంతము 
జరిగినదని మనము భావింసవచ్చును. నాంచారి యటనుండి తంగెళ్లపల్లి చేరుకొని 

మేడలు మిద్దెలు గట్టించి సంతోషముతో నుండెను.ఈ ఘట్టము ఎరుకలవారికి గల 
భూగర్భవిజ్ఞానమును సూచించును. పల్లెటూశ్లనుండు వాస్తుశాస్ర్రజ్ఞాలు బావు 
లెచట (తవ్విన నీరు పడునో చెప్పెదరు. 

ఇది యిటులుండగా సూర్యనాయకుడు చం[దనాయకుడను లంబాడీవారు 
12 వేల తండతో గోలకొండనుండి బయలుదేరి నడచి స ప్పగోదావరము దాటిర్. 

“గోవెలోన సరుకు కోరి నింప్యారె-లంబొడివారు 
ముత్యాలు రత్నాలు ముందుగ గొానా్నారు-.సంతనీంచారు 

తీనుబండారంబంత తీసుకొ న్నారి-లంబాడివారు.” 



కరుణరన గేయములు ౬౬గ 

ఈవిధముగా పల్లెలు పట్టణములు గడచి, వాగులు వరదలు దాటి, 

“మెల్ల మెల్లన వచ్చిరి నెల్లూరి సీమా_లంబాడివారు,’ 

పదములో గోలకొండ నెల్లూరి దారిలో లంబాడివారు స_ప్పగోదావరిము దాటినటుల 

వంంపబడినది. గోదావరి గోలకొండ కు_త్తరమున నున్నది, కథకు కాళ్లువచ్చి 

ses మధ్యన దాపురించినది. లేదా గోలకొండనుండి యు త్తరముగా నడచి 

గోదావరి దాటి అటను౦డి (దావిడ (పాణాయామము చేసి లందొడివారు తిరిగి తిరిగి 

నెల్లూరు చేరిరని భావింపవలెను .నెల్లూరి రాజు వారి నాపి రాదారిచీటి (0288 port) 

అడిగెను, వారు లేదని తిరుగబడిరి. రాజు వారిని నిర్బంధించెను. ఈ రాజెవరో 

తెలియదు. వారు చేయునదిలేక “పది సేర్ల ముత్యాలు పంపి వేస్తాము_నెల్లూరిరాజా" 

యనిరి.వారి యెశ్వర్యము చూచిన రాజు కనులు గుపెను.వాం తండ నపహరింప 

దలచి వాశతో జూదమాడెను. కాని దురదృష్టముచే శన రాజ్యమును పణముగా 
నొడ్డి కోలుపోయి,' త్వరలొ భార్యను చేకొని తరలి పోయాడు-దురిపిల్లి నాడు.” 
కాటమరాజుకథ మారిపోయి ఈ కథలొ నీ విధముగా నకుకుకొన్నట్లున్నది,. 

లంబాడీలపై పగ దీర్చుకొనుటకు నెల్లూరిరాజు కొల్లాపురిగట్లకు బోయి 
బాల మైసమ్మ నారాధించి యాదేవిని (ప్రత్యక్షము చేసికొనెను. ఎక్కడి నెల్లూరు 

ఎక్కడి కొల్లాపురము! జానపదుల కల్చనములకు పోలుపొందికలుండవు కదా! 

కొల్లాపురము బొంబాయి రాష్ట్రములో నున్నది. కొల్హాపుర సంస్థానమునకు 

రాజధానియగు ఆ నగరమున మహాలక్ష్మీదేవి కలదు, దేశదేశములనుండి యా 
దేవతను గొలుచుటకు _పజలు వచ్చెదరు. మహాలక్షియే జానపదులనోట ఎల్లమ్మ 

మైనది. ఎరుకత సోదిచెప్పుట కారంభించగనే కొల్హాపురపు ఎల్ల మ్మ, చాందా 

మహంకాళి, బెజవాడ కనకదుర్గలను తప్పక (ప్రార్థించును. శ క్తిదేవతల పేర్లు 

మాంత్రికులు వరుసగా పేర్కొందురు.ఓరుగల్లుల్ కూడ కాకతమ్మ,మాహురమ్మ, 
ఎల్ల మ్మ, పద్యాకి మున్నగు దేవతల కట్టి (ప్రసిద్దియే కలదు. ఈపదములో 
కొల్తాపురము మహాలక్ష్మీ బాలమైసమ్మగా చెప్పబడినది, ఎల్లమ్మ, బాలమ్మ, 

మైసమ్మ, మారెమ్మ, పోచమ్మ వంటి శ_క్తిదేవతలందరును జానపదులకు ఒకే 
శక్తికి మారు రూపములు. కనుక నిజముగా నీ పదమునకు కొల్లాపురముతో నెట్టి 
సంబంధమును లేచు. జానపదగేయములం దిట్టి యుదాహరణములు పెక్కులు. 
ఆమె తన కాహారమడుగ రాజు *దేవీ లంబడితండ తినవె మాయమ్మా--బాల 

మైసమ్మా” యని తరలిపోయెను. లంబాడితండ నెల్లూరునుండి కొల్లాపురిగట్టు 
చేరుకొనగనే, : 



ఓ_ఓ._వీ తెలుగు జానవద గేయ సాహీత్యము 

క వరలోనె మెసమ్మ తండాల జొచ్చే [కోధమ్మున వచ్చె 

పాలు(తాగె పిల్లల పెటి చంపింది బాలమెసమ్మా 
oa) బి మ్ 

కాంతాల నచ్చట గాజర జేసింది 99 
ఆర్నూర్ల చెలపెయ్య లప్పుడు జంపింది ఫ్ర 

అంబా యంచావులు అప్పుడు బడిపోయె స 

పాలు (దాగి లేగల పడచేపి చంపే క 

గుట్టా చెట్టుకు కోడెల్ కూలి పడిపోయె-దిక్కూ లేదాయె,” 

లంబాడి నాయకులు త౦డను బాగు చేయించుటకు (పయత్నించిరి కాని లాభము 

లేదయ్యెను. చివర కొక మాంత్రికుడు తాటాకుల రామన్న, 

“తం గెళ్ళపల్లీకి త్వరగ వెళ్ళలడీ-లంబాడివారు 
యెరుకల నాందారిని యెరుకడిగి రండీ-వేగామె పొండి యనెను, చంద్ర 

నాయకుడు కొలచి రత్నములను కొంగున గట్టి పరకునాయకుని పయనము 

గావించెను. సరశునాయకుడు తంగెళ్ళపల్లి చేరుకొనెను. చూలాలగు నాంచారి 

సీటికి పోయి వచ్చుచుండెను. 
“అరునెలల గర్భిణి అందము చూచాడు-లంబాడి వాడు 

తటుకున జూచుచు ధరపై బడినాడు.లంబాడివాడు.” 

నాంచారి లంబాడివాని మనమును గుర్తించి సున్నిత మెన హాస్యముతో హేెళనముగా 

“'చక్కదనమూ చూచి సాగిలవడితీవా - లంబాడివాడియని (ప్రశ్నించినది. లంబాడి 

తేరుకొని పశ్చా త్తాసపడి వచ్చినపని చెడుటయేకొక తన (పాణములు దక్క. 
వనుకొని “మూడునాళ్ళనుండి కూడులేదమ్యా, ఎరుకలి భామ'యని యబద్దమాడి 

తప్పించుకొనెను. వచ్చినసంగతి మనవిచేసి రత్నాలు ముత్యాలి_త్తును తండను 

లేప రిమ్మనెను. నాంచారి రాననెను. లంబాడీ, 

“పగిడి గవ్వల గద్దె బాగా జేయిస్తా యెరుకాల భామ,చం[దహారము నీకు చేయిస్త నమ్మా 
యెరుకాలభామ, నీవు కోరిన సొమ్ముల్ నేసస నమ్మా యెరుకలభామియనెను, లంబాడి ఈ 

మాట అనుటతోడనే “భామ సొమ్ములకొరకు (భ్రమలో పడిపోయె.ఎరుకలభామ.” 
తమ కెన్నియున్నను భూషణములపై స్ర్రీల కెక్కుడు కౌంక్షయను స్వభావ మిట 
కన్పట్టును.నాంచారి అత్త నాజ్ఞవేడెను, ఎలమంచి లంబాడికులము "మరయాద లేని 
కులము మక్కారికుల' మనియు, అరిగి ఎరుకా జెప్ప అచ్చిరాదమ్మా" యనియు వల 

దనెను.ఎటులో య త్తను బతిమాలి నాంచారి బయలుదేరెను, ఎన్నో అపశకునములు 
చూపజప్టైను. భయము శంకించి నాంచారి లంబాడితో రాననెను కాని లంబాడివా 

డతిదీనముగా వేడుకొమటచే నాంచారి పయనమై కొల్లాపురము చేరుకొనెను. 



క్రరుణరస గేయములు ఖే 

జరిగినసంగతి జరిగినట్లుగా ఎరుక జెప్పెను. శాంత్స్నిక బాలమ్మకు తగు బలి 

నీ విధముగా చపెను, 

“పన్నెండు మేకాల పెటుకరావయో లంబాడివాడ్ ఆయిదు దున్నహోతిల నాహార షిడరా 

పందుషు పచ్చముగ్లు పెట్టుపయాలె 9. మానెడు వూదుపొగ మైసమ్మకు చేయోలె 

మూడుతూముల కుంకిమ ముందుగజిల్లాలె ౩3 అయిదుపుట్ల అన్నము అప్పుడు రతి!పోయాలె 

బాలమ్మ కెదురుగ వాదం? దీయాఫెర ,3 చెలకిపారలులీ బట్టి సిద్దంగుం డాలెర 

మట్రిపారిలు చేతపట్టి వుండాలెర 39 ఆరునెలల గర్భిణిని ఆందుంచవలెర 
బి 

పారలచేత మన్ని బాగా బొయ్యోాలర ,; గడ్డపారలచేత గట్టిగ దటించాలెర 

వత్రి జేసి దీపము నెత్తిన బెట్టాలెర 9,  బోనముకుండా నెత్తిన బోర్లా వెయ్యాలెర 

నేన్ను జెప్పిన పనులు నీవు జేయాలెర 3, లందబాడివా రన్నియు సమకూర్చిరి 

కాని ఆరునెలల గర్భిణి వార కెచ్చటను లభింపదయ్యెను. నాయకులు రహ 

స్యాలో చనము చేసిరి సూర్య చం. ద్రూయకులు నాంచారినే బలిగా నీయవలెనని 

నిశ్చయించిరి.పరశునాయకుడీ దుశ్చింత వలదని వాంకి బోధించి వారిచే బంధితు 
డయ్యెను. లంబాడీవాలు నాంచారిని మోసగించి బలిగా పూడ్చిరి. అప్పుడామె, 

నన్ను దట్టించుట న్యాయము. గాదురా లంబాడివాడ అబ్బబ్బ నిలువండి అలనిపోతున్నాను 

నన్నుజంపకు తండ తిన్నగ దోలిస్తాం ,, ఇప్పుడు నేను బాలను మెప్పించుకుంటారి 
బండారొలికిన గాని పయనమై వచ్చార 3, దమ్ము తియ్యాలేక తాళలేకున్నార 

గర్భంబున పిండంబు కిలికలాయెర 3౫ యని కరుణముగా విలపించినది. 

కాని కఠినచిత్తుల మనము కరుగదయ్యెను. గర్భము చితికి నాంచాం (ప్రాణములు 
విడిచెను.వారొనర్చిన ఘోరకార్యమును జూచి బాలమైసమ్మ నాంచారిని దేవతగా 

జేసినది. నాంచారి దేవతయై “తండను శ్రీఘమ్మున ధరణి పాల్టేసింది.” పరశు 
నాయకుని బంధములు విప్పి, 

“సీవంశం ధరలోన నిల్చిపోతాదీర లంబాడివాడ -నీవున్న చోటను నిల్చు నాజెండా 
సంవత్సర మొకసా3 జాతర గావించు ఆని చెప్పి తంగెళ్ళపల్లిలో మగని కలలో 
జరిగినదంతయు చెప్పినది. గోలకొండ నవాబునకు స్వప్నమున సొక్షొత్కరించి 

గుడికట్టించి జాతర చేయుమనినది, ఎలమంచిజేజయ్యలు కొల్లాపురము చేరి 
నాంచారి శవమును దీసికొని తంగెళ్ళపల్లి చేరిరి. నవాబచట గుడి కట్టించి 
జాతర చేయించెను ఈ విధముగా నాంచాం కరుణరసపూరితగాథ ముగిసినడి, 

చివరకు రచయిత తన్నుగూర్చి, 

1, కుంభము. 2. ఓదము. 8. మట్టి త వ్వెడువారలు, 
తు ఆ 



అ కేలుగు జానవద గేయసాపాత్యము 

విధుమౌళిదాసుడు విరచించినాడయ్య  తందానెతాన 

పఠియించినవారికి భాగ్యమబ్బునయ్యి 9 

నందన మార్గశీర్షమందు రచియించే 9. యని చెప్పుకొనెను. 

గోలకొండ నవాబుల (ప్రసక్తి యుండుటచే నీకథ పదునెనిమిదవ 
శతాబ్దమునకు సంబంధించినదని యూహించవచ్చును.లంబొడివా రొనర్చిన "సూర 

మిందు సూచింపబడినది. ఇప్పటికిని తెలంగాణమున అచ్చటచ్చట లంబాడి 

తండాలున్నవి. లంజాడివారు కూడ ఒకవిధమగు సంచార జాతివారే. మొన్న 
మొన్నటివరకు ఈజాతి నేరములొనర్చు జాతులలో చేరియుండెను. ఇప్పుడిప్పుడే 

లంబాడివారు నాగరికము పెంచుకొని చదువుసంధ్యలు నేర్చుచున్నారు. వీరికి భాష 

యున్నదేకాని లిపి లేదు. నాంచారి లంబాడితండ కెరుక చెప్పటోపుటకు సిద్దపడి 

నప్పుడు ఎలమంచి లంబాడివారిని నమ్మరాదని చెప్పినమాటలు గమనింపదగినవి, 

ఇంతవరకు పరిశీలించిన కథలన్నిటికన్న దీనియందు (ఫసన్నమగుశై లి 

కాననగును. ఒడుదొడుకులు లేని రచనము, శారదకాం(డకు (పీతిపా తమగు 
అంత్య (ప్రాసనియమ మిందు కాననగును. శారదకాం (డధికముగా నీకథను 
(పచారము చేయుదురని మొదటనే చెప్పియుంటిని. 

తెలంగాణమునం దిట్టి కథలు పెక్కులున్నవి. పిచ్చుగుంటులు, శారద 

కౌంగడ్రు, ఎట్జగొల్లి లు,బుడిగెజంగాలు మున్నగువారి నోట తెనుగువారి కారుణ్య 
మొలుకబోయు కథలనెన్న ంటినినేని పిడికెడుబిచ్చము పెట్టివినవచ్చును. కావలసినది 

బొదార్యము కాదు, కేవల మోపిక. చేత కలమందుకొనవలెగాని పొట్టకూటికి 

పూర్తిగాలేని ఈవీధిమానిసులనోట రాలెడు ము_త్తెములనె_త్తి సాహిత్య వీథులందు 

కుస్పలు వోయవచ్చును. చేయితిరిగిన పెద్దలెవరై న సాహసించి వాని చేబట్టి దిద్ది 

తీర్చవలెగాని రవ్వలు రాల్బవచ్చును,[పపంచ సాహితీ పౌధమునకు పతాక లెత్త 

వచ్చును. ఎరుపుసొమ్ముల బరువుచేటుగా తలధరించు తెలుగువారికిగల దార్మిద్య 
మంతయు చేజేత తీసివేసినట్లు పోవును. పూర్వులైన మన శిమ్ణులు కావలసిన 

వస్తువును సంస్కృృతమునుండి సంతరించిగీ. నవ్యులు వేరొకరికి తెలియకుండు 
నంతటి ఛాకచక్యముతో పాళ్ళాత్యులనుండి సం(గ్రహించుచున్నారు. పొరుగింటి 
పుల్లకూర రుచియను సామెతకు మనదేశముననే సార్ధక్యము. ఆచౌర్య మెరిగిన 

వారు ఎరుగనట్లు నటించుచున్నారు. అందరును కలిసి మనదేమియు లేదను 

చున్నారు, లేని లేమిని (ప్రసాదించుచున్నారు. ఉన్న కలిమిని కనుల చూడలేక 
పోవుచున్నారు. 



ఇట్టిపాటలను నేను మూడునాలుగింటిని సేకరింపగలిగితిని. ఆవి యన్నియు 

అము[డితములే. మొదటిది సు, ప్రసిద్ధమై బహుళవ్యా ప్తినందిన “రావ్రలమ్యు" 

(రాములమ్మ ) పాట. రెండవది “నరోజునికోథ', మూడవది"మూనీ పొంగిన కథో” 
అనగా కీలకనామ సంవత్సరమున మూసానది (ముచికుందానది) ఉప్పొంగి 

హైదరాబాదుపట్టణము కొట్టుకొనిపోయిన కథ.నాల్లవది మొనమొన్నటి జనగామ 
రెలు[ప్రమాదగాథ, ఏదేని సంఘటనము జరిగినవెంటనే జానపదులనోట నది 

కవితారూపమున (ప్రచారము గాంచుననుటకు చివర రెండు పదములు సాక్ష్యములు. 

ఈనాల్లు పదములందు రాపులమ్మ- రాములమ్మ పదమున కధిక(ప్రచారము 

కలదు. రావులమ్మకన్న  రాములమ్మయను శబ్దము సాధు వనుకొందును. 
తెలంగాణమం దన్ని మండలములందును పాడబడునట్టిపదమిది.ఐననునల్ల గొండ 

మండలమున నింకను (ప్రచార మెక్కువ. కారణము ఈపదము నల్లగొండ 
మండలమునకు సంబంధించిన దగుటయే. ఆమె పేరంటాలై వెలసినది, కనుక 
ఆమె పేరును స్త్రీపురుషులు భక్తి చిహ్నముగా ధరింతురు. అట్టి పేరులు అనగా 
ప్రీయెనచో రాములమ్మ పురుష్కుడెనచో రాములయ్య యనునవి నల్లగొండజిల్లా 
యందధికము. జనగామ తాలూక ( పూర్వమిది నల్లగొండ మండలమున నుండెను 
కాని (ప్రస్తుతము ఓరుగల్లు మండలమున చేర్చబడినది) లో నున్న మల్లాపురమ్ము 

గుండ్లసాగరము మున్నగు (గ్రామముల సమీపమున నీ కథారంగమగు (గామ 

మున్నటుల పాట వినిపించిన శారదకాం(డ్రు చెప్పిరి.రెండు మూడు చోటుల నేనీ 
పాటను సేకరించితిని1. వాని నన్నింటి నొకకడ జేర్చి చదివినచో మనకు కథా 

స్వరూపము సమగముగా గోచరించును, 

రాములమ్మ పాటకు రామాయణగాధతో కొన్ని పోలికలున్నవి. రాములమ్మ 

1, 1852 (పారంభమున మాయూర శారదకౌంటడ్రు చెప్పగా (వాసికొంటిని* 
144.52 సోమవారం ర్యాతి 9-80 గంటలకు తడినీన పాపయ్య, సంకోజి చం(దయ్య 

కొండలింగయ్య, బొడ్డు వెంకులు అనువారు నకిరెకల్లు (గామమున((నల్లగొండమండలము] 

చెప్పగా (వాసికొంటిని, జానపద గేయముల 'నేకరించుట యనునది పెద్ద సమస్య. మెక 
కొలది నడచి ఆశాభంగముతో తిరిగివచ్చిన ఘట్టము లెన్నియో కలవు. పైవారు ఊరక 
చెప్పలరైరి. అచ్చటి పోలీసు ఉద్యోగుల సహాయముతో పట్టి తెప్పించి బలవంతముగా 
పాడించి (వాని కొంటిని, నాయుద్యమమున నిట్టివి రెండు మూడు ఘటనలున్నవి.వానిలో 
నిది _పథమము, వింత సంఘటనము కనుక నిట నీవిషయ మ్మవస్తుతమైనను పేర్కొన 

వలనివచ్చినది. మూడవ్నవతి మ్మితులొకయ సేకరించి వంసించినది. 



ee తెలుగు జానపద గేయసాహిత కము 

సీత; ఖిమారెడ్డి రిత్నా(లక్మె | రెడ్డి యన్నదమ్ములు రామలక్ష్మణులు; 

లంబాడిపాడు రావణుడు; రాములమ్మ భీమారెడ్డి దంపకిల పెంపుడుచిలుక 

(పావురము) మారుతి. మోసగించి సీతమ్మను రావణు డపహరించినటులే 

కడుపునొప్పిచే బాధపడు రాములమ్మను అడవిలి' నొంటరిగా బోవుచున్నదాని 

నౌషధ మిత్తునని మోసగించి లంబాడినా డపహరించెను. ఇరలొనున్న సీతమ్మ 
రావణునకు వశముగానటులే చెరలొనున్న రాములమ్మ (వ్రతమను మిషచే 

లంబాడివాని వశముగాక తన సౌశీల్యమును గాపాడుకొనెను. సీతజాడ మారుతి 

తెచ్చినటుల భీమారెడ్డికి పావురము రాములమ్మ వార్త దెచ్చెను రావణాసురుడు 
రాక్షసుడు, మాయావి. లంబాడివాడు దిలవంతుడు, అంతకన్న మాయావి, మం(త్ర 

తం[త్రము లెరిగినవాడు, పిక్కలలో తాయెకులున్న వాడు. రావణవధానంతరము 

సీత యగ్ని(ప్రవేశము జరిగినళ్లే లంబాడివాని వధానంతరము రాములమ్మ అగ్ని 
గుండము జొచ్చి తనపాతి(వ్రత్యమును నిరూపించుకొనినఏ.అమెసీ వలెకొన్నాళ్ళ 
సుఖమే యనుభవించినది, జనాపవాదమునకు భయపడి సీతమ్మను రాముడు 
మరల నడవికి పంపించెను. కుశలవయుద్ధానంతర మామె భూగర్భమున 
(పవేశించినది.అటులే జనాపవాదఖీతిచే భీమారెడ్డి కోరగా రాములమ్మ రెండవమా 

రగ్నిగుండమున (ప్రవేశించి, దేహత్యాగము చేసినది. పేరంట్యాలె వెలసినది, 

రాములమ్మ పదమునకు రామాయణముతో గల పోలికలివి. 

పదము మూడువంతులు సంభాషణ పద్దతిని ఒకవంతుమా(త్రము వర్ణనా 

పద్దతి--కథన పద్దతి-ని నడచినది. కనుక నీపదమందు కొంత నాటకీయత 
కలదని మనము భావించవచ్చును. దీనికి బలముగా నింకొక విషయము కలదు. 
తక్కిన పదము లన్నింటి యారంభమున పాత్రముల పుట్టుపూర్వములొ లేక 

(పదేశవర్షనము మున్నగు విషయములో యుండును, కాని రాములమ్మ పాట 

ఏకాంకిఠకవలె ఆరంభమగును, కీ॥ శే॥ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారి మాటలందు 
చెప్పదలచినచో సీపదమందలి కథావివరణము కాలసరణిగాక హేతుసరణిని 
నడచినది రాములమ్మ పొలముచెంత నాగలిదున్ను తనభర్త మరియు మరది 
మున్నగువారికి చద్ది గొంపోవుచు మార్గమధ్యమున నొక చెట్టునీడల్ కడుపు 
నొప్పిచే బాధపడుచుండ ఆ బాటవెంబడి పోవుచున్న లంబాడివాడొకడు ఆమెను 

పలుకరించుటతో నీగేయ మారంభమెనది. 
“ఏరిమరల్లె చెట్టుకింద-రాములమ్మా రాములమ్మ 

చిన్నటోయి పన్నవేమొ-రాములమ్మో రాము లమ్మి 



కరుణరస గేయములు డం 

ఈ (పశ్నమునకు రాములమ్మ, 

“నా కడుపుల నొపిరా-లంబాడమయో్య లంబాడయ్యా 

ఆయాసపడుతున్నర-లంబాడయో్యో లంబాడయా్య యని సమాధాన 

మిచ్చెను. రాములమ్మ సౌందర్యమును జూచిన లంబాడివానికి (ద్రోహచింతనము 
కలిగెను. మొదటనే (ద్రోహచింతనము కలిగనో లేదో మన మిదమిత్సముగా 
చెప్పజాలము. కాని కడుపునొప్పియని చెప్పిన రాములమ్మతో లంవాడీవా డిట్లనెను. 

సీ కడువుల నొప్పికి రాములమో-బాషధమిస్తాను రాములమో 
మా తండకు రానమ్మ 3 

నీతండ ఎంతదూరమని రాములమ్మ యడుగ వాడు, 

అర్థ పర్వుమీద రాములమో్మో నా తండ ఉన్నాది రాములమ్మ అనిచెప్పి 

సానమీది జొషధము 9౨9 నూనెలో ఇస్తాను 5 అనెను. 

ఇటులే పదమంతయు సంభాషణలో నడచిపోయినది. 

అటువంటి మందూలు లంబాడోడో లకెలు దాగినరో లంబాడోడో 

కోటీపెసా బెట్టి ఖ్ కొల్లలుగ దాగినరో క 

రాగిపైసా బెట్టి 39 లతెలు దాగినరో 99 

ముద్దపెసా బెట్టి 1 a మురిదిడ్డిగ దాగినరో = 

పె పత్తెము దీరిలేదు ,, 

రాములమ్మ భర్తను, మరదిని, అఆ_త్తను, ఆడువీడ్డను పంపెదను మందివ్వ 

వలసినదని లంబాడివాని గో రెను,కాని వాడన్నింటికి సమాధానముగా “నీకు మందై న 
పాఠరదు రాములమ్మా యనెను. నాకు నడచుటకు చేతగాదని రాములమ్మ యన 

చేతులా బట్టిండు లంబాడోడు చెరలగోనె కై లంబాడోడు 

మం(తాలు జదివిండు 3 రామలమ్మ మీద 

రూపాయి నొప్పీకీ 3 పాపులకె తచ్చాయె ప 

ఈకారణముగా లంజాడివాని శక్తి సె రాములమ్మ కధికవిశ్వాసము కలిగినది. 

ఆమె వెంటనే. 

“ఏడూరి చెర్వెనుక లంబాడోడా ఏడుమోటలబావి లంబాడోడ 

ఏడుమోటల బావ్మిక్రీంద ,, ఏడుపుట్లా చేను వే 

నా పెనిమిటి ఫీమరెడ్డి ,, నామరదీ లక్ష్మెరెడ్డి 3 

1, ముద్దపైసలు-సుమారు నలుబది సంవత్సరముల క్రింద చలామణిలో నుండెను, 

2. మంతదండము. 



మతో తెలుగు జానపద గేయసా హీత్యము 

మోట గొడున్నారు లంబాొడో డా సద్దూలు నేనిచ్చి లంవాడోడా 

నీతండ కొస్తానుర ౩9 యనను. కాని లంబాడివా డిటులనెను. 

సద్దూలు తెచ్చినవా రాములమో్య దూపాలు! తెచ్చినవా రాములమ్మో 

చిగిరెంత గడ్డీల ఫ్ వెయ్యవే కొడవాలి స్ 

సిరిమల్లె చెట్టుకు పస తాపవే దూపాలు ఫ్ 

రాములమ్మకు కొడుకు జన్నారెడ్డి-చంటిబిడ్డ శాంతమ్మ జ్ఞప్తికి వచ్చిరి ఆమె 

మరల నేనిశ్లుంత దూరము నడువగల ననెను, వాడు, 

నడువ చేతగాకుం బె రాములమో్మో గో నెజద్దున్నాది? రాములమోా యనెను. 

రాములమ్మ నాది కాపుకులము  లంబాడోడో సీది లంబాడి కులము లంజాడోడా 

మీయెద్దు మీదైన వ మేమైన కూచోము ఫ్ 

అని నిరాకరించెను. కాని లంబాడివాడు “*చెరలగోనెక పై తీసి మం త్రించెను. 
రాములమ్మ ఆకర్షింపబడెను.లందాడివాని యెద్దిక్కి రాములమ్మ _పయాణ మైనది. 

కొంత బాట సాగినది. అరపరువు దాటినను తండ రాదయ్యెను. రాములమ్మ 

మోసము శంకించి ఏడ్వదొడగెను. లంబాడివా డేకాకియైన రాములమ్మను 

బెదరించుటయేకాక ఒకటి రెండు దెబ్బలు కొకైను. అప్పడామె “చేసుకున్న 
పెనిమిటితో లంబాడోడో,దె.బ్బెతె తినలేదు లంబొడోడే” అని తనవారిని దలచు 
కొని వలపోసినది. లంచాడివా డామెతో, 

కొడుకు కొడుకంటావు రాములమ్మో ఎక్కాడి కొడుకమ్మ రాములమ్మ 

బిడ్డ బిడ్డంటావు 9» ఎక్కా_డి బిడ్డమ్మ క 

కొలాపురి గటల స్ట కొలంగ పెండాడ 
ఛా ౧ se) జాతి 39 

యనెను,ఇప్పటికి వాని దుళశ్చింత నము పూర్తిగా బయ లెనది. పాపము రాములమ్మ 

పంచ(ప్రాణము లెగిరిపోయినవి. ఆమె వానిని తిట్రినది; బతిమాలినది. 

వీ శిరసు తెగిపడర లంబాడోడా సీతాడు దెంపార అంబాడోడా 

వేరు గుడినేసారు 9 ఎత్తి కూడుబెడారు 93 
కులాన రెడ్డము స అనబోకు అనబోకు క 

పాపకర్కుండ్రైన లంబాడన్నా మచ్చూను జల్లిండు లంబాడన్నా 

కాని మచ్చుమందుల జల్లి లంబాడోడు మరి మోసగించిండు లంబాడోడు 
గోనె'టెద్దుమీద 92 తీసుక పొయ్యిండు 99 

1. గంజియన్నము 2, బరువులు మోనెడు ఎద్దు 



క రుణరస గేయములు ౬-౬ఒక్ 

చెలుకపురి గట్లల్లకు లం బాద్తోడ్లో ఏనెలకు తెచ్చిండు లంబాడ్రోడో 

కొల్లావురం గట్లల్లకు ౨౩ మరి తీసుకొచ్చిండు i 

(వాఠాంతరము] 

ఎరుకల నాంచారి కథలో వలెనే దీనిలోగూడ కొల్లాపురము (పస క్తివచ్చుట 

గమనింపదగిన విషయము.వాలుగొండ కొల్లాపురమువంటి పట్టణములకు (పసి 

లేకున్నను అవి జానపద గేయములందు స్థానము కల్చించుకొన్నవి. సంబంధమ 

లేకున్నను ఒక పాటలోని విషయములు వేరొకదానిలోని మ 
జానపదగేయలక్షణములం దొకటిగా భావింపనగును. 

ఎండలకు ఎత్తిండు లంబాడ్రోడు ఎండిపట్టు డేరా లంబాద్షోడు 

సీడ లకు ఎతి డు 99 సీలిపట్టు డేరా 99 

పెన పేర్కొనబడిన పాదములన్నియు కవి వాక్యములు. సంభాషణమున గాః 

వర్ణనమున కథ నడచిన దిచట. రాములమ్మను లంబాడివాడు పట్టుడేరాల, 
దుంచెనట. కాని, 

చిలుపుల చిలుపుల వాసన లంబాడ్రోడు-గదురు గదురు వాసన లందబాడ్షోడ 

ఆతరువాత ఆంబాడివాడు రాములమ్మ కడుపునొప్పి కె మందు సిద్ధము చేయనెం+ 

చెలుకపార బట్టిండు లంబాద్రోడు గడ్డపార పట్టిండు లంబాడ్రోడు 

తూరుపు బోయిండు క తుంగేరు దెచ్చిండు 93 

ఉత్తరంబు బోయిండు ,, _ ఊడుగేరు దెచ్చిండు 9 
పడమటికి బోయిండు 33 పతేరు దెచ్చిండు 93 

దచ్చినంబు బోయిండు a దం కేరు దెచ్చిండు 99 

కుమ్మరింటికి బోయిండు ,, కుం డెన దెచ్చిండు 99 

కోమటింటికి బోయిండు 5 సోడైన దెచ్చిండు 39 

సానమీది మందు a నూనెతో కలిపిండు 99 
పొద్దు పొడువంగానేె 53 భటైన బెటిండు అ 

పొద్దు గూకంగానె 99 భబ్దిన దించిండు ఫ్య 

చేరెడంతా మందు 3 చిరిగి గిన్నెల బోనిండు 99 

లంబాడివాని దుష్టచింతనమెరిగి రాములమ్మ యది చావుమందా (ఐతికెడు మంది 

యని (ప్రశ్నించినది. శూలకు మందని లందబాడివాడామెచే బలవంతముగ 

(తాగించెను.మందు[త్రాగి రాములమ్మ "పిల్లి కూనవలె మల్బుకొని? నిద్రపోయినది 

కందిపప్పుతో ఏడుగడియల పథ్యమని లంబాడివా డనెను. మందు(త్రాగివ ఒక్క 
గడియకే నొప్పితగ్గిపోయెను. రాములమ్మ వాని నిటుల (పార్లించినది. 



తేట ( తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

నాకొడుపుల నొప్పే లందాడన్నా కుదిరి పోయిందీరి లందాడన్నా 

మాయింటికి పోతార క ననైన్నతె తోలించర om 

కాని లంబాడివా డందులకు సమ్మతించలేదు. 

పోతానికి! వచ్చినవ రాములమ్మ నీ సుందర రూపంబు రాములమ్మ 

నేజూచి తెన్తీనె 90 యన్న లంబాడివానిని రాములమ్మ 

మరల (పార్టంచినది. 

ఇటువంటి వూటలు లంబాడన్నా చెవ్వులారా విని లంబాడన్నా 

వలవల నాతల్లి ౪9 వలపోయ దొడగింది ,, 
హరహర ఓతం(డి 3 అనబోకు అనబోకు 93 
పీవైన అన్నవుర 90 సీకు చెల్లెల నేను 93 

కాని వాని శిలాహృదయము (ద్రవింపదయ్యెను. వాడింకొక యెొత్తుఎత్తైను. 

ఎంచాక ఇప్పుడు రాములమ్మ ఏడువేల ధనము రాములమ్మ 

కుప్పాబోన్ నీవు 93 కదిలి పోవచ్చును 9 

ఆని మందు పెకమడిగెను. రాములమ్మ, 

నాలు వేల ధరది లంబాడన్న్నా నడుము వొడ్తాణము లంబాడన్నా 
Ca) (at) 

నాల్గు పెసల సోడకిచ్చె 99 ఏడువేల ధరది వికి 

ఏలుకు న్నుంగరము ,, ఏర్ల మందుల కిచ్చె 99 

పదివేల ధరది 91 పాపెట ట్ ె తె 93 

పావెడు నూనె కిచ్చె 3; 

ఇన్ని సొమ్ములు తీసికొన్న తరువాత లందాడీవాడు, 

సీ చీరెవిడువావె రాములమ్మో నా లంగా గట్టావె రాములమ్మో 

సీ గాజులు చిట్లిచ్చి 3 నాగాజులు 'పెట్టావె 39 

యని బలవంతము చేయసాగెను.రాములమ్మ తనకొక (వతము కలదని కాలమును 

గడపుచుండెను. అచట రాములమ్మ భర్త ఖీమారెడ్డి రాములమ్మ కె వెదకి వెదకి 
విలపించను. 

భూలక్షీ _మింగేనా రాములమ్మో ఆకాశం (మింగేనా రాములమ్మో 

ఏమి దిన్నదో ఏమొ న తొశ్తేల శాంతమ్మ 933 

వలపోతు ఉన్నాది ౩9 భీమారెడ్డి ఉత్తరము (వాసి తన పెంపుడు 

పాపురమునకు (చిలుకకు) కాలునకు గట్టి విడిచెను. పావురము తిరిగి తిరిగి 

[పోవుటకు 
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కొల్లాపురము గట్లనడుమ లంబాడివాని డేరా చేరుకొని రాములమ్మను చూచెను, 
రాములమ్మ ఉ_త్తరమందుకొని-దుఃఖించి | ప్రత్యు త్తరమున తన దీనావస్థనంత టిని 

తెలుపుచు భర్తను సపరివారముగా సాయుధముగా ఎల్ల మ్మతీర్థమునకు (జాతరకు) 

రహస్యముగా రమశ్షని[వాసి దానిని పావురము కాలునకు కట్ట పంపించెను.ఖీమా రెడ్డి 

ఉ_త్తరమందుకొని కో పోర్టీపితుడయ్య ను 

దండ గరచినాడు ఢీమారెడ్డి_దండ గరచి తాను మారెడ్డి 

బుక్కేడు రకాము ౩, -భూమ్మీద ఉంచిండు , 

తమ్మునితో తగిన ఆయుధములతో భఖీసూరెడ్డి మారు వేషమున బయులుదేరి కొల్లా 

పురము చేరుకొనెను. ఎల్లమ్మ జాతర జరుగుచున్న దినములఏ. లందాడివాౌడు 

రాబులమ్మను వెంటనిడుకొని లంగాలు గాజులు కొనుట్నకె జాతరలో సంత 

జరుగుచోట తిరుగుచుండెను. కాపుసోదరులు లంబాడీవానిపై బడీరి. 

చేయి చేయి గలిసింది లంబాడోడో.జగడామె పుట్టింది లంబాడ్తోడో క్ 

లక్ష్మారెడ్డి తన చం దాయుధముతో లంబాడివాని గొట్టికొట్టి యల సెనే కాని లంబాడి 

వాడు చావడయ్యెను. వాడు మం'తములు మహిమలు గలవాడు. అప్పుడు భీమా 

రెడ్డి తన సత్యపరత్వమును సంస్కరించి ఆయుధమును, 

అరచేతుల నల్సిండు ధీమాగెడ్డి.అంకించి వేసిండు ఫీమారెడ్డి 

ఈ దెబ్బతో లంబాడివాని శిరము తెగిపడెను.వాని మొండెము గుట్ట కూలినట్లు కూలి 

పోయెను, రాములమ్మ భ_కాళ్ళ పె బడెను.ఇన్నాళ్ళు లంబాడివాని చెరయందున్న 
రాములమ్మను ఖీమా రెడ్డి స్వీకరించుటకు శంకించను.ఆమె తన మాహాత్మ్యముచే 

చిటికెన వేలుతో పెద్ద గుండును లేవనెత్తిన. వా రగ్నిగుండములు కొవించి 
వానిని దాటి తన సౌశీల్య మును (పదర్శింపుమనిరి. రాములమ్మ అగ్నిగుండములో 

దూకినది. 

చీలమండల వరకు రామిల మ్మో -నీ శ్లైన ఊరినచి రాములమ్మో 

ఫీమారెడ్డి రాములమ్మను శీలవంకురాలని నహి ఇంటికి తోడుకొని పోయెను. 

ఉ_త్తరరామాయణములో సీత పై(పజలు అపవాదును కల్పించినటులే రాములమ్మ పె 
(పజలు నింద మోపిరి,రాముడు సీతను (పజాపవాదమువలన నడవికి పంసించెను, 

కొని భీమారెడ్డి యటుల చేయడయ్యెను.తనభార్యను నమ్మి (ప్రజాభి పాయమును 
తృణీకంంచెను.(ప్రజలమాటలు పెచ్చు పెరగినవి,రాములమ్మకు ఇరుగుపొరుగుల 

సూటిపోటిమాటలు వినబడినవి. తనతోపాటు తన భర్త కూడ నిందితుడగుట 
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ఆమెకు సహింపరానిదయ్యెను. దేహము చాలించుట (శ్రేయమని భావించెను. 
తనకు తానై, 

ఊరికీ ఉత్తరాన రాముల మో్యో-కాడు పేర్సించింది రామలమో 

చిచ్చూరికి పోయింది 5» -మూడురోజులకల్ల ౨; 

మరి యొట్లఉన్నాది రాములమ్రా-చా పిలు) తడితోడ రాములమ్మ? 

దేవ కన్యక ఐంది 39 

భర్తకు స్వప్నమున గనబడి గుడి కట్టించి వారమువారము జాతర చేయించుమని 

కోరినది. భీమారెడ్డి యటులే చేసెను. రామలమ్మగాథ విన్నవారికి తలచినవారికి 
పాపభయము లేక సకలసంపదలు కలుగును. 

నేను సేకరించిన అము(దితములగు పదములం దొక్కాటి మా(త్రమే 

యుదాహరింప గలిగితిని. విస్తరథీతిచే తక్కిన పదములను విడుచుచున్నాను. 



హాస్యపు పాటలు 

నవరసములందు హాస్య మొకటి. దీనికి హాసము స్థాయి. తక్కినవా 

వలెనే హాస్యముకూడ (బ్రహ్మానందసహోదరమని మన పూర్వాలంకారికు 
లంగీకరించుట భారతీయులకు హాన్యముపట్లి గల యభిమానమును చాటుచున్నది. 
కాని హాస్యమును గూర్చు పాశ్చాత్యుల దృక్పథము వేరు; మన దృక్పథము వేరు, 
పాశ్చాత్యుల హాస్యరచనములు చూచి మనవారు అట్టి సాహిత్యము మనకు లేదని 

పెదవి విరిచెదరు. అట్టి సాహిత్యము మన కధికముగా లేని మాట వాస్తవమైనను 

కొరత మా(త్రము లేదు. మనవారి హాస్యము తీరు వేరు, అసలు పాళ్ళాత్యులకును 

మనకును రసదృష్టియందే భిన్నాభి(పాయములు కలవు.కనుక వారియం దధికముగా 
నున్న చమక్కార సంభాషణ (it) మరియు హాన్య పా(తములు (Humerous 

Characters ) మన సాహిత్యమునందు లేవేయని బాధపడ నక్కర లేదు అట్టివి 

మన సాహిత్యమున కొలదిగనే యున్నవి. నవ్వును మనవారు “వికృతాకార 

వాగ్వేషచేష్టాదే ర్నర్తకాదృవేత్ హాస్యో హాసస్టాయిభావఃి1! యని నిర్వచించి 
యున్నారు. వీకృతములెన యాకారము వాక్కు వేషము చేష్టలు మున్నగువాని 
యొక్క. వేడుకవలన హోన్యము కలుగును. దానికి హాసము స్థాయిభావము, 
హాన్యమును మనవా రారువిధములుగా విభజించి ఉ_త్తమాధమ నిర్ణయమును కూడ 
చేసియున్నారు." (శ్రేస్టానాం స్మిత హసితే మధ్యానాం విహసికావపానితే చ, నీచానా 
మపహసితం తథాతిహసితం చ షడ్ఫేదాః”2. ఉ_త్తములకు స్మితహసితములును, 
మధ్యములకు విహాసితా వహసితములును, నీచుల కపహసితము అతి హసితమును 
ఆరు విధములుగా ఏర్పరుపబడినవి. ఇట్టి భేదములే కాక జగన్నాఠపండిత 
రాయల, “అత్మస్థః వరసంస్థశ్చేత్యన్య భేదద్వయం మతం, అత్మస్థో (ద్రష్టు 

1. సాహిత్యదర్పణము, విశ్వనాథకవిరాజు. 

43 



తభ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

రుత్పన్నో విభావే కణమా(తతః | హసంతమపరం దృష్టా 

విభావళ్చోపజాయక్రే యోసౌ హాస్యరసస్తజ్ఞైః వరస్థః పరికీర్సి తః 1 యి 

హాన్యమును ఆత్మస్థము పరస్థముగా ఏభజించను. హాస్య రసవిషయమగు 

ఏభావమును సూచించినంత మా(త్రమున (దష్టకు కలుగునట్టిది ఆత్మస్టమగు 

హాస్యము. విభావమును చూచిన వేరొకడు నవ్వుచుండగొ (ద్రష్టకు కలుగునట్టిది 
పరస్థహాన్యము.మన పూర్వాలంకారికు లీహాస్యము లన్నింటికి లక్షణములు 

నిర్వచించియున్నా రు. మహాకవుల రచనములందు ఉత్తమ మధ్యమ [శ్రేణికి చెందిన 
నవ్వుండుటచే నది సాధారణులకు పాశ్చాత్యసాహిత్యమునందు భాసించు హాసము 

వలె భాసించదు. తొందరగా హాసమును భాసింపజేయు అధిక్షేపకావ్యములు 

అపహాసపూరిత మైన (పహసనములు, హాస్యపా(త్రములు, ప్యంగ్యముగా 

వేశాకోళముచేయు కృతులు పాళశ్చాత్యులతో పోల్చి చూచుకొన్నప్పుడు కొలదిగనే 

కన్చట్టును.ఈ కొరత తెలుగులో మరింత కలదు. పాశ్చాత్య విద్యు, పభావిత్నులెన 

కొందరాధునికులు పాళ్చాత్యుల మార్గమున నడచి తెలుగులో కొంత చక్కని 

హాస్యమును పోషించియన్నారు, శ్రీముట్నూరి సంగ మేశంగారు తమ[గంథమున? 
ఆం(ధ్రసాహిత్యమునగల హాన్యమునుగూర్చి చక్కని విమర్శనము చేసి 
యున్నారు. వారు జానపదహాస్యము గూర్చి కూడ కొంత చర్చించిరి. కాని యది 

యక్షగానములు, తోలుబొమ్మలు, కలాసములవరకే సీమితమెనది. జానపద 
గేయములందున్న హాస్యమును ఈ (ప్రకరణమున పరిశీలించుట నాయుద్దేశము, 

నాగరకులకు గల సుఖదుఃఖానుభూతులు జానపదులకును గలవు, వీని 
బాహ్య చిహ్నములగు నవ్వు ఏడ్చులును గలవు. ఎడ్చునుగురించి చెప్ప 

నవసరము లేదు. జీవిత మధికముగా దుఃఖమయము కనుక నేడు తప్పదు, 
తాశ్కా_లికముగనైనను ఏడుఎను తొలగించి దుర్భరజీవితమును కొంత 
సుగమమొనర్చి మనస్సును సుప్రసన్న మొనర్చి, జీవితమును పెంచునది నవ్వు. 
అట్టినవ్వు ఎప్పుడెప్పుడు ఏయేవిధముగా జానపదులకు కలుగునో ఆది వారి 

సాహిత్యమున నెట్లు ము(ద్రితమైనదో పరిశీలింతము. ఇంతవరకు చర్చింపబడిన 
గేయములం దక్క డక్కడ (ప్రదర్శింపబడిన నవ్వును ఆయా స్థలములందు 

సూచించితిని, దానిని మరల దిజ్మా(త్రమగా దడవి చిన్నగేయములందు 

హాన్యమెట్లు అంగిగా భాసించినదో తరువాత నారయుదము. 

1. రపగంగాధరమ్ము జగన్నాథ వండితరాయలు. 

2. తెలుగు హాస్యము 



హాస్యపు వాటలు ౬.౭౫ 

రామాయణసంబంధియగు'శాంత గోవిందనాముము"లను పాటలో స్త్రీల 

నెన్నడు చూచి యెరుగని బుష్యశ్ళంగుని తపోవనమునుండి పట్టుకొనిపోవుట 

కప్పరస స్త్రీలు వచ్చిరి. వారిని చూచి బుష్యశృంగుడు “రెండు కొమ్ములు వుండె. 

వీ రెట్టి తాపసులొ.ఏపూజ చేసిరో యని యాళ్చర్యపడి “రెండుకొమ్ములు మీకు. 

ఏరాజు ఇప్పించె, ఈశ్వరుడు యిచ్చెనా _ (బహ్మఇచ్చీనాడ 'యని(పశ్నిం: 

వారలాతని యమాయికత్వమునకు నవ్వుకొని యటులేయని తాపసులమని చెప్పి 

యాతని మోసగించి అయోధ్యానగరమునకు గొనివచ్చిరి. బుష్యశ్ళంగుని 

యమాయికత్వము చూచి కార్యార్టులగుటచేత అప్పరనసలు తమలో తాము 
నవ్వుకొనియుందురు. కాని మనము భయములేకుండ కడుపుబ్బునట్లుగా 

నవ్వుకొనవచ్చును. 

“వికృతాకారవాక్చేష్టం యమాలోక్య హనేజ్జనః 

తద|తాలంబనం _పాహుస చ్చేష్టోద్దీవనం మతమ్" ఆని కదా లాక్షణిక మతము. 

ఇచట బుష్యశృ్ళంగుడు ఆలంబనము. అతని యాకారమే కుసుమాస్తుిని 
సాయకములవంటి దివ్య స్రీలకు నవ్వుపుట్టించుచుండ ఆతని యమాయికపుమాటలు 
మరింత నవ్వు పుట్టించినవి. ఆవి ఉద్దీసనము లైనవి, _స్తనములను జూచి కొమ్ము 
లనుకొ నెడు బుష్యశృంగుని యమాయికత్వము మనకును నవ్వు పుట్టించును. 

“అడవి అనే చరగోవిందనామము'లందు కుంభకర్ణుని నిద్ర లేపుటకు 
రాక్షసులు “ముసలముల మొంత్తిరి ముష్టుల బొడిచిరి, మదపుజేనుగులచే మట్టించి . 
రప్పుడ్కు గునపముల గాలిచి తను వెల్లగాల్సిరి,సీసంబు కరగించి చెవులలో 
టోసిరట. కుంభకర్ణుని నిద్రలేపుట కింత యవస్థమైనది. సాధారణముగా 
నిద్రపోయెడువాని పిలిచి లేపెదరు. కొంచెము గాఢని[ద్ర కలవా,డెనచో తట్టి 
లేపెదరు, కాని ఏనుగులతో (త్రొక్కించి, గునపములతో గాల్సి, చెవులలో 
సీసము కరగించి పోసి లేపుట యనునది యసాధారణవిషయము. కుంభకర్ణుని 

భీకరాకారము, మొద్దు ని(ద్ర, దీనిచే స్పష్టమైనవి. అలంబనవర్షనముచే నిట 
హాస్యము పోషింపబడినది. కుంభకర్ణుని నిద్రను వర్షించి వర్ణించి కవి మనకు 
నవ్వు పుట్టించుచున్నాడు. మరియు దీనిని వికారితము(6aricature) గా చెప్ప 

వచ్చును. పెద్దపనికి చిన్నయత్నము సన్నపు పనికి పెద్దయత్నము కూడ 

హాసజనకమే కాగలవు, పూవుల గోయుటకు గొడ్డలి తెచ్చుటయు చెట్టు 
నరకుటకు గోళ్ళ నుపయోగించుటయు వికారచేష్టలే కాగలవు. ,మహాకవి 
కౌళిదాసు శాకుంతలమున (1.18) నిట్టి చమత్కార మొకచో కలదు, 



౬తీ౬ తేలుగు జానవద గేయసాహిత్యము 

“ఇదం కిలావ్యాజమనో హరం వవ్వ్కు సపః కమం సాధంఎతుం య ఇచ్చతి, (ధువం 

ససీలోత్సల ప్యత్రధారయా, సమిల్లతాం ఛేత్తుమయం వ్యవస్యతి. నీలోత్పల 
పృతధారతో సమిల్లతను కోయబోవుట హాసజనకము కదా! ని(ద్రించువాని 

చెవిలో సీసము పోయుటకూడ ఇట్టిదెనను అంత ఉ_త్తమముగా లేదు. 

కుంభకర్ణుని వికృతాకారిము వాని నిదలేపెడువారి వికృతచేష్టలు రెండవ 
తరగతికిచెందిన హాస్యమును కలిగించుచున్నవి. 

“సూక్కరామాయణము' న శూర్పణఖావర్లనము హాస్యరసపూరితము.*ముండ్ల 

వెం(టుకలు మొండి చేతులది ముసలి రక్క-సొచ్చెన్, ఆసఖియా కండ్లు గచ్చకాయల్, 
దాని బలుపండ్లు దంతికోరల్, పాలిండ్లురెండుబారిల్ అది కండ్లజూచి శ్రీరామలక్ష్మణుల 
కనునెగలు చేనెన్, ఆ శూర్చణఖ యొడలు మరచి వచ్చెన్. ఇది కూడ పె 

యుదాహరణమువలె వికృతాకారమునకు సంబంధించిన హాస్య మే. శూర్పణఖ 
పక్ళతాకారమువలన కలిగిన హాస్యముకన్న నిట్టి వికృతాకారము గల శూర్పణఖ 

(శ్రీరామచం(దుని సౌందర్యమును మెచ్చుట, మరియు నాతని మోహించి కోరుట 

ఉత్త్పమశ్రేణికి చెందిన హాస్యమును కలిగించును. 

“సీతగడియ' పాటలో సీతపై రాముడలిగి పడకగది గడియ (గడె) 
వేసికొనగా సీతమ్మ అత్తగారిని పిలుచుకొని వచ్చి భర్త సంగతి చెప్పి తలుపు 
తీయించుకొనెను. తలుపు తీయించి కౌసల్య రామునికి బుద్ధులు గరపుచుండెను, 

సీతకు కౌవలసీనది తలుపు తీయించు నే కౌని తమ యేకాంత మునకు భంగమగునట్లు 

కౌసల్య యచటనుండి రామునికి బుద్దులు గరపుట కాదు. సీతమ్మ కౌసల్యను 

ఎటు లెన బయటికి పంపనెంచి “మా మామ దశరథులు వక్క_రున్నారు-అ_త్ర 

మీరు పొండి మామామ కడకు అని చిలిపిగా పలికి పంపెను. నిజముగా 

మామగారొంటరిగా నున్నారనికాదు సీతమ్మ యావేదన. తమ భార్యాభర్తల 
శృంగారమున కాటంకముగా నున్నదనియే యామె భావము. ఇట హాస్య 

శృంగారములకు మైత్రి. సీతమ్మ నర్మగర్భముగా నన్న మొటలు పరిహాసో కులు. 

ఇది వాక్సృమత్కృృతికి సంబంధించిన హాస్యము. శ్రీరామునితో నేకాంతమున నుండ 

గోరిన సీతమ్మ కౌసల్యతో పలికిన వోస్యలోభకారివచనమిది. వీథ్యంగములందు 

చెప్పబడినీవ్యావోరమున కిది జానపద గేయములందు కాననగు ఉదాహరణమ్ము 

“అన్యార్థమేవ వ్యాహరో హాన్యలోభకరం వచః1” యని ధనంజయుని మతము, 

ఇది యుత్తమ(శ్రేణికి చెందిన హాన్యము. 
న 

1. దశరూపకమ్ 8.20 



హో స్యషుపాటలు ౬.౭౭ 

“డఃర్మిళాదేవి నిద'ిలో సీతాశాంతలకు నడచిన సరససంభాషణము 

చక్కని హాస్యమున కుదాహరణము, శాంతమ్మ “కుందనపు (పతిమ కళలూ ఈ 

కళ లెందుండి దాగున్నవో,దృష్టి తగులకుండనూ నీలాల నివ్వాళు లివ్వరమ్మాి 
యని ఊర్మిళను దెప్పి పొడువగా సీతమ్మ కల్పించుకొని కాంతమ్మను “ఇం (దాది 

చం(దులాను వలపించు చం|ద్రులూ మీ తమ్ములూ, దృష్టి తగులాకుండనూ నీలాల 

నివ్వాళు లివ్యరమ్మా యని మరల దెప్పిపొడిచెను. కశాంతమ్మకు చురుక్కు 

మనెను. ఆమె వెంటనే సీతమ్మను “అటువంటి మొతమ్ములనే వలపించిన మీరు 
సామాన్యులా' యని మరల దెప్పిపొడిచెను. కాని నూటకారిసీతమ్మ ఇంతటితో 
నూరకుండక రుటితిస్ఫూర్రితో నీవుమాత్రము సామాన్యురాలవా “ఏమి 
యెరుగని తపసినీ (బుష్యశ్ళంగునిివో వదినె కేళించి విడిచినావు అని నోరు 
మూయించెను, 

“శ్రీరామ పట్టాభిషేకము పాటలో వనవాసము గడచి వచ్చిన తరువాత 
పట్టాభిషేకము జరుగునప్పుడు ఆప్పుడే నిద్రలేచిన యూర్మిళను మంగళస్నానము 
చేయుమని చెప్పి పలుకరించి వచ్చిన లక్ష్మణుని జూచి (శ్రీరామునితో శంకరుడు 
“ఇన్నాళ్ళవలె గాదు ఇనకులో_త్తముడా, సౌమిత్రి వచ్చేటి సం(భ్రమ్ము చూడు"మని 
వేళాకోళము చేసెను, ఇది శృంగారహాస్యముల కలయిక, జొనపదులందు గూడ 

ఉ_త్తమకోటికి చెందిన హాస్యము కౌంచనగుననుట కీయుదాహరణము చాలును. 

భారత సంబంధగాధలందు “శశిరేఖా సరిణయముిన ఘటనావిక్ఫొతికి 

( Absurdity in action) సంబంధించిన హాస్య మెంతయో కలదు, 

ఘటోత్కచుడు తన మాయచే శశిరేఖను గొంపోవుట,ఆమెకు బదులుగా తా నామె 
యాకారముతో సెండ్రిపీటలమీద గూర్చుండి లక్మణకుమారుని ఇతరులకు 
తెలియకుండ వికృతాకారములతో బెదరించుట, పెండ్లివారి నందరి నేడ్చించుట 
మున్నగు చర్యలన్నియు మనకు నవ్వు పుట్టించును. 

భాగవతసంబంధగాధలందు (శ్రీకృష్ణుని పేరుతో పెరిగిన శృంగార 
సాహాత్యమున తదా(శ్రితమైన సున్నితమగు హాస్యము కలదు. “రుక్మిణీదేవి 
సీమంతిమను పాటలో శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామతో తా న(క్రూరునింటికి 
భోజనమునకు పోవుచున్నానని బొంకి రుక్మిణి యింటికి పోయెను. ఇది 
తెలిసిన సత్యభామ కృష్ణుడు తనచెంతకు మరల వచ్చినప్పుడు “అ(క్రూరుడే 
సతి యాయెన ఆతి వేగంబున మీికని యెగతాళి చేయను. ఈపాటయందే 



ఒ౭లా తెలుగు జానవద గేయసాహీత్యము 

కృష్ణుడు రుక్కిణ్కి కలపమలదుచు “నీ కరము లెరుపేమే' యనిన నామె 
“కస్తూరికన్నా యెరుపు కమలనాభా మీకరము' అని ఎగతాళి చేయుట, 

“పారుజాతపల్ల వి” పాటలో (శ్రీకృష్ణు డమరావతినుండి పారిజాతమును దెచ్చి 

సత్యభామ పెరటిబచెట్టుగా నాటినతరువాత “పూచిన పువ్వులన్నీ రుక్కిణికడకు 

తుమ్మెదలై " వెడలుట వంటివి హాస్యరసపూరితములు, ఈ పొరాణికగాథలందు 

కలహాశనుడెక్కడ (ప్రత్యక్షమైన నక్కడ హాస్యము కొంత యవతరించక 

తప్పదు. 

చార్మితకగేయములందు కూడ అటనట చక్కని హాస్యము కానుపించును. 

సల్నాటివీరచరిత్రమున వేశ్యమాత వర్ణనము, ఆకారవికృతికి సంబంధించిన 
హాస్యము, పల్నాటిచరితము మరియు కాటమరాజు కథలందలి యుద్ధభీరువుల 
వర్గనములందు వా క్చేష్టల వికృతికి సంబంధించిన హాస్యము కలదు, కాటమరాజు 

కథలో నల్ల సిద్ధిరాజు, మరియు కాటమరాజు రాయబారులగు భట్ల సంవాదమున 

వ్యాజస్తుతి, వ్యాజనింద,వ(కో_క్తి, నర్మో క్రి, నీచోపమ, కాక్యాకి_ప్పము, మున్నగు 

అలంకారములతో ఆర్థసంబంధమగు వికృతి గల్పించి వాచ్యముగను 

న్యంగ్యముగను చక్కని హాస్యము పోషింపబడినది. 

“నది యెజ్జమట్టిపై నడిచెనో యేమొ, యెర్ర పొర్లాడదా యెరమట్టిలోను, 
సాము చేసినవారు జగడంది చే.వె-ఈ మహి జనులెల్ల యేడ (బశుకుదురు, 

తలపొలములో బెదరి నిలబడ్డగోవు-కలవిలుచుకున్నట్టు కాదు కయ్యంబు 
ముురుపాలును జున్నుముద్దలు మెసవి-గరున _దేపిట కాదు కయ్యంబు, 

చేసిన వెన్నల వెగపొంత గాచి-కౌనున కమ్ముట కాదు కయ్యంబు” 

“మారాజు జగడాన మీరు చాలుదుర్కె మనసున వార్నిధుల్ మరి దాటవచ్చు 

గనుకొని కాలువ కడు దాటరాదు, మాటలే పోబ్రతె మదగజము జంప 

సీ-టెలు కత్తులు నేల గడింవ, పొడుపొడు మనుమాట పోటులై తాకితే 
కడనుండి సేయరా కయ్య మెంతె.న, జావడికి రాక సమరనందబిగునే”. 

“చుట్టచుట్టుక యెంత సుడిగిన బాము-పుట్టి జొచ్చేటపుడు పొడుగారవలదె.” 

ఈ సంభాషణములు చాల హాస్య పూరితముగా నడచినవి,వీరగీతములం దంతటను 

యుద్ధభీరువుల వర్ణనము వోస్యపూరితము. దేశింగురాజు పదములో తోం(డ్రమల్లు 
భయపడుచు భయపడుచు దేశింగురాజు వైష్ణవుడుకనుక తానును వైష్ణవవేషము 
వేసికొని పోవు ఘట్టముకూడ నవ్వు పుట్టింవకమానదు. “పూని యెంగిలి యుమిచి 
సువన్నమున పొసగ నామమేసి, యేనుగు నెత్తురు నడినామముగా మానితముగ 



హాస్యపుపాటలు 

వేసి తోం(డ్రముల్లు దొంగ వెషవడయ్యును. 

౬వ వైష్ణవమతవాజ్యయమున సంవాదముల కొక |వత్యేకత కలదు. 

గంగాగొరీసంవాదము, ఈశ్వరభృంగి సంవాదము, లక్మీపార్యతీ సంహదముః 

సవతుల కయ్యము, చెంచులక్మీకి (శ్రీకృష్ణునకు సంవాదము, చెంచితకు లక్ష్మీకి 

సంవాదము మున్నగు వానియందు చక్కని నర్మో కలు, దెపిఎపొడుపులు, అవ 

హేళనలు, వ్యాజోక్తులు గలిగిన చక్కని హాస్యముండును. ఆండాళు చరి(త్రమున 

గోదారంగేశుల వివాహసమయమున భోజనములకు సిద్ధమైన (బ్రాహ్మణుల 
భాషణిములు గమనింపదగినవ్మీ 

“సుబ్బం భొట్లూ విన్నావషరా, చూడీికొడ్త పెళ్ళషరా 

అబ్బాయిని అచ్చయ్యును మరి మన, అవధాన్లను 'కేశయ్రా 

సంతర్పణలష నంతస మొదవగ, గొంతువరకు తిందాం 

ముంతమామిడివవ్పు మిషాయష, ముందు మనము పోదాంీఅనుకొను వారిమూటలు 

నాటకములందలి విదూషకుని భోజన ప్రీతిని పోలినవి. ఇట్టి హోస్యమును మనవార 
లు_త్త్రమహాన్యముగా నంగీకరింపలేదు. లక్ష్మీపార్వతులకు జరిగిన సంవాదము 
చాల చక్కని హోస్యమున కుదాహరణము. 

లక్ష్మీ- గౌరీదేవి నీ శంభుని గళమున నలుసేమిజె ఓయమ్మా-నలు పేమిటె ఓయమ్మా 

పారం నారీమణి స్ విష్ణు దేవుడు నలుపుగాదచే కొమ్యాంనలుపు గాదే కొమ్మా 

లక్షీ- బిరుదులేక్ర నీ కాంతుడు జగములొ భిక్షమెత్తుకే మమ్మా.భిక్షమెత్తు కేమమ్మా 
పార్వ- బలములేకను బలిచ్శకవ ర్తిని అడుగలేదకే కొమ్మా-అడుగలేదపే కొమ్మా 

లక్ష్మీ- శంకలేకను శంకరు కరమున జింక యుండు కేమమ్మా-జీంక యుండు కేమమ్మా 
పార్వ- శంకలేక వనవానము కేగుట జింకకొరకునుమి కొమ్మా-జింకకొరకు సుమి కొమ్మా 

గుణమును దోషముగా దోషమును గుణముగా చెప్పి మాటలాడెడు పద్దతిని 
“మృదవిమందురు. 

“దోషగుణీకరణం వా తన్మృదవం నామ విజ్టేయమ్ 

వరవచన మాత్యనళ్ళోత్తరో తర సముద్భవం ద్వయోర్యతు'.! “పి గేయ మిట్టి 

వాక్చమత్రతికి సందింధించిన హాస్యోదాహరణము.'సవతులకయ్యము పాటలో 

అల మేలుమంగను చెంచిత “వన్నెమృగమును దెమ్మంటినా_రక్క- సుని వరియించి 
రథము పై కెక్కి--ల౦కలోక్రి వెళ్లియుంటినా” యని దెప్పిపొడిచెను. ఒక్కొక్క 

దెప్పిపొడుపు విగూఢముగా చెంప పెట్టువలె నుండును, ఇట్టి వొక్సమక్కారమును 

1. భరతనాట్యశాస్ర్రము 18.122, 



ఒరాం తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

“నాళిక యందురు. “హా న్యేనో సగతార్థా (వహేళికా నాళికేతి విజ్ణేయా1. తద్గతమగు 

హాన్యముకూడ నర్మగర్భముగా నుండును. *ఈళ్యరభృంగి సంవాదము పాటల 

యందు శివుని తలపైనున్న పడతిని జూచి పార్వతి యడుగ నాతడు, 

“నిండు వేసవికాలమున జలముండునో లేకుండునో యని 

దండిగా నది దెచ్చి జడలో దాచియుంచినాను గాని ఎరుగనే పార్వతి యెరుగ నేయ్వన్లి 

బొంకును, నదియైనచో దానికి ముఖము, కనులు, కురులు, కంఠము, గుబ్బలు, 

నూగా రెందుల కుండునని పార్వతి (ప్రశ్నింప శివు డవి జలమందుండెడు 

తామరలు, మీనములు, తమ్మెదలు, శంఖము, జక్క-వలు, నాగుబాములని 

యర్థము చెప్పును. ఒకదానికి మరింకొక యర్ధమును కల్పించి “అవస్పందితి 
మను వాక్ళమక్కారముతో హాస్యవఎ పోషింపబడుట కిది యుదాహరణము. 

“కౌళలాదుచ్యతే ౭ న్యో౭ర్థ_స్టదవస్పందితం భవేత్'2 
“చెంచిత కథిలో శ్రీకృష్ణునంతవానిని చెంచిత “నిమ్మాల గిరిమీద నిమ్మూగ 
తిరిగేటి.కొ మూల గురిపోతు నేనేవా-ఏదుపందుల నెయ్య నేరుకువా,ఆడవిదుప్పుల నెయ్య 
నేరుతువా అనుపులున్నా జాడ లెరుగుదువా-పుట్టతేనెలు పట్ట నేరుతువా-పరిగ తేనెలు పట్ట 

నేరుతువా'అని యాతవి సామర్థ్యమును శంకించుట కూడ చెంచిత అమాయికత్వ 
మును దెల్పునట్టి మృదు వెన హాస్యము. ఇట్టి వోస్య మిదివరకు పరిశీలింపబడిన 

గేయములందచ్చటచ్చట గానుపించుచునే యుండును, 

కేవలము హాస్యపూరితములగు గేయములు మనకు కొలదిగనే లభించు 

చున్నవి. అట్టివాని నధికముగా ము(ద్రించినటుల లేదు. తెన్నేటి తిరుమలదాసుగారి 
“వేడుక పెండ్లిపాటిలందును, కరాఆ(చ్చయ్య అండు సన్సువారి *నస్తీజనానంద 

నవీనకల్యాణపాట'లందును, “ప్రీల పాటలు సంపుటములందును, పెండ్లికి 

సంబంధించిన వియ్యాలవారి హాస్యపుపాటలు కొన్ని [పకటింపబడీనవి. కొండ 

పల్లి వీరవెంకయ్యగారి “హాస్యపు పాటలు” పుస్తకమునందు తీరుతీరుల హాస్యపు 

పాటలున్నవి. రైల్వే పుస్తక వి(శ్రేతలమ్ము “గుమ్గుమా హాస్యపుపాట” అందొ 

కటి రెండు పాటలున్నవి. (శ్రీగంగాధరంగారి “సెలయేరులో అచ్చటచ్చట 

(వకీర్ణమలుగా కొన్ని పాటలున్నవి. సుమారేబది హాస్యపు పాటలు 

తెలంగాణమునకు సంబంధించినవి నేను సేకరించితిని, 

1. భరతనాట్యకశాసన9ము, 18-118, 

2 a3 8 93 



హాస్యపు పాటలు ౬రా౧ 

పాళ్చాత్యనాహీత్యమున హాస్యానుకృతులు (92126168) అధికముగా 

నున్నవి. ఒక కావ్యమునో కవితాశై లినో అనుకరించి దానిని (మూలమును) 

వేళాకోళముచేయుట హాస్యానుకృతి యనిపించుకొ నును. మనపూర్వసాహీత్యమున 

చాటూ క్తులు దప్ప ఇట్టి కావ్యములు లేవు. ఆధువికులందు కొందరిట్టి కావ్య 

రచనము చేసినారు. శ్రీ ఉదయరాజు రాఘవరంగారావుగారి మత్కు ణోపాఖ్యా నము, 

(శ్రీ దేవీప్రసాద్గారి భశ్ల్యేశ్వరీ శతకము, (శ్రీ జలసూత్రం రుక్కిణీనాథళాశ్రి 

గారి పెక్కు. హాస్యానుకృతులుు (శ్రీ కాళోజీ నారాయణరావుగారి గేయము 

లిట్టివే, (శ్రీ కాళోజీ నారాయణరావుగారి“ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా చూడరా 

సీబొజ్జ పూడు మార్గం” బన్న గేయము చక్కని హాస్యానుకృతి. మూలకృతి 

యందలి గాంభీర్యమును - స్యానుకృతి చప్పబరచి దానిని పేలవముగా, లేకిగా 

చి(త్రించును. ఇట్టి విపరీతపరిస్థితివలన కలుగు వికృతి మనకు హాస్య హేతువగును, 

కనుక అనుకృతులవలన హాస్యరసమనునది మూలము _ తెలిసిననేగాని 

యుదృవించదు. నిజమగు సంధ్యావందనమం(త్రము వచ్చిననేగాని “ఆధునిక 

సంధ్యావందన” మను హాస్యానుకృతియందలి హాన్య మనుభవమునకు రాదు. 
ఇట్టి హాస్యా నుకృతులు జానపద సాహిత్యమునగూడ కలవు. ఆట్టివాని కొన్నింటి 

నుదాహరింతును. 

“చిక్కుడు చెట్టుకు తీగలందమ్ము, (శ్రీకృష్ణ తమ్ముడికి తిరుమణందమ్ము 

వీరయ్య పాదులకు పూపులందముు-పణతికి పదినెలల బాలుడందముు 

కాకరతీగెకు కాయలందమ్ము-కన్నతల్లెట్టిన సొమ్ములందముు. అను చక్కని 

జానపదగేయ మొకటికలదు దీనికి హాస్యానుకృతియగు నొకదంపుళ్ల పాట గలదు. 

“సువ్విసువ్వన్న సొగను మల్లన్న-నువ్వినువ్వన్న సొగసు మల్లన్న 

వీరపాదుకి పిందెలందము్ము-మావారి ముక్కుకు వక్కు_లందము్మ్మి 

పొట్లపాదుకీ పూవులందమ్ము-కాట్లకుక్క. మగడు కాంతకందమ్ము 

తోటకూర కంబమూ దొడ్డికందము్ము-మావారి పొగచుట్ట నాకు నందమ్ము 

వెనుక దిక్కు లేకుంట వెలది కందమ్ము-మస్తుగ తించేనె మగువ కందమ్ము 

అత్త మామలు చన్తె ఆతివ కందమ్ము-దొంగదూడకు గుదికజ్జ యందమ్ము 

. దొంగమగనికి పెంకి పెండ్లా మందము”. ఈ పాట యింకను ఇటులనే సాగి 

పోయినది. మూలమందలి గాంభీర్యమును, ఉదా_త్తతను, గమనింపుడు. దీనివి 



జరా తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

చదివిన తరువాత మూలముసపై గ. గొంవభావము పూర్తిగా తారుడూగరై చేశా 

కోళము (క్రిందికి దిగినది,ఇట్టి హాస్యానుకృతులు జానపదసాహిత్యమున ననేకము 
లున్నవి. పెండ్లియైన తరువాత అప్పగింతల సమయమున వధువునకు త ల్లి 

దం(్రులుమున్నగువారు గరపెడు నీతులు బుద్దులు సు(ప్రసిద్దములు. (శద్ధ, 

భక్తి, నీతి, నియమము, పాతివ్రత్యము, సహనము, శాంతము, సౌశీల్యము 

వంటి ఉదా త్తవిషయము లీయప్పగింతల పొటలందుండును. అట్టివానికి 

హాస్యానుకృతియగు అప్పగింతల పాట యొకటి చి _త్తగింపుడు, 

“అత్ర మామలుగాని అడుబొ్టెలుగాని-లేరమ్మ నీడెంత పున్నె మోగాని 

మగడొక్ళ- దేగాన మనసు కెక్కి_నయట్లు-మర్దించి నీవశము చేసికోవమ్మా 
నీమాట వినబడ్డ నిమిషంబునందు-అడలిపోయేటట్లు అతని భయ పెట్టు 

పతి కోపవడినపుడు పడియుండబోక_అంతకు పదిరెట్లు అతని మర్షిందు 

ఇరుగుపొరుగువార లేమైన అం పే=యేడ్వక వేయి రెట్లు దుమ్మెత్తిపొయ్యి 

భర్తను వంచుకోగల ధార్య గౌరవ మెన్న-రారాజునకునైన రమణిరో లేదు 

ఇ4ఎయెల్ల మరువక ఏమ్మాత మలియక, నుఖపడుచుండుమో సొగను పూరీవి. 

పసిపిల్లలను లాలించుటకు నిద్రపుచ్చుటకు లాలిపాటలు జోలపాటఖు 

పాడెదరు. కన్నతల్లి తన సంతానముగూర్చియో పుట్టింటివారిగూర్చియో, తన 
య త్తింటివారిగూర్చియో లేదా భగవంతునిగూర్చ్నియో ఇట్టి పాటలందు పాడు 

కొనును. పాట పాడుచు జోకొట్టినయెడల పసిపిల్ల లు ఏడ్సు నూని సుఖముగా 

ని(ద్రింతురు ఒక విపరీతపు జోలపాట గమనింపుడు, 

జోజో నాతం్యడి జోజో తంగడీ-జోడుగ్యురాల సార్టుపై వప్తాడు మామ జోజో 
పాలుపెరుగు పోని పడిపెంచినాను-వీలుగాదంటాడు పెంకి వీతం(డీ 

పనిలేక పొరుగిండ్ల కనయంబు బోప-ఘనమైన ముచ్చట గలుగునుర తండ్రీ ,, 
పాలు(తాగి సీవు వడియున్న యెడల-బాలయ్యతోటోయి మాట్లాడి వసా స్ట్ 

కలకాల మొకయింట కాపురము నేయ-కలుగుట కష్షముర కన్న నా తండి ,, 
పెడాబులే కాని వలుకు వసలేదు-చూడరా నీతం(డి వింతహొయలెల్లా స 

ధనముకొరశై నేను తారాడుచుంటి-అదియున్న నీతం[డి నవల కంపింతు ,, 

ఇట్టి కోస్యానుకృతులు మంగళహారతులకును, మేలుకొల్పులకును, కోలాటపు 
కీర్శనలకును, గణపతిస్తోోత్రములకును వేయేల ననేకవిధములగు గేయములకును 



కలవు. వొనినన్నింటి నుదాహరించిన (గంథము చాలదు, ఇట్టి గేయములందు 

ముఖ్యముగా మూలమును తేలికచేసి వికృతిని గల్చించి హాస్యమును పట్టించు పే 

ముఖ్యో ద్దేశమని గమనించిన జాలును. 

వాకమత్క్ముతి ద్వారమున వికృతిని గల్చించి హాస్యమును పుట్టించెడు 

పాట లధికముగా గాన్బించును. ఇట్టి వాక్సమత్కృుతిగల గేయములు జానపద 

సాహీత్యమున కొల్లలు, గూ ఢార్టములగు మాటలు పేర్చీ (పక్నో త్తరముల జరి పెడు 

పద్దతిని “ ఉద్ధాత్యక “మందురు. ఇచగూడ వీథ్యంగములం దొకటి. 

“యాజయన్తి పదై రిన్న్యైస్తదుద్ధాత్యక ముచ్యతే 

యితాన్యస్యిన్ సమా వేశ్య కార్యమన్య,త్పనాద్య తి 1. 

'సెలయేరులో స్త్రీచమక్కారి మను శీర్షకతోనున్న గేయ మిందు కుదాహరణము. 

ప్రీ: ఒకరీకి చేయినిచ్చిఓకరీకి కాలునిచ్చి 

ఒకరీకి నడుమునిచ్చి-కూకున్ననోయి రాజా-కూకున నోయి రాడా 

పురు ; ఎవరీకి చేయినిచ్చి-ఎవరీకి కాలునిచ్చి 

ఎవరీకి నడుమునిచ్చి-కూకున్నవోయ్ జాణ-కూకున్నవోయి జాణ _ 

స్తీ: గాజుల్కు చేతినిచ్చి-అం దెల్కి. కాలునిచ్చి 

వడ్డాణానికి నడుమునిచ్చి-కూకున్ననోయి రాజా-కూకున్ననోయి రాజా 

ఈపొటలో స్తీ చెప్పిన మాటలు వినినంతనే సంశయము కలుగక మానదు. 

కనుకనే పురుషుడు తొందరపడి [పశ్నించుట జరిగెను. మొదట చెప్పిన మాటల 

ప్రకారము సమాధానము శృంగారమునకు సంబంధించినదిగా నుండియుండునని 

(ప్రక్నించెడు పురుషుడును, మనమును భావింతుము. కాని మరల నా స్రీ 

సమాధానము వచ్చునప్పటికి అనునూనము తొలగిపోవుటయేగాక మనమాశించెడు 

సమాధానము రాక చప్పని సమాధానము వచ్చి వికృతిని పుట్టించి నవ్వించును. ఈ 

గేయమంతయు నిటులే నడచినది. ఉద్దాత్యక మందు మూడవ రకమునకు చెందిన 

యుదాహరణమిది . ఉద్ధాత్యక మునకు ఉదాహరణములు శిష్టసాహీత్యమునందును 

లభించును. (ప్రబంధములందలి పుష్పలావికలయు యువకులయు సంభాషణములు 

చూడనగును, 

1. భరతనాట్య శాస్త్రము. 18-116, 



= లాళ తెలుగు జానవదగేయ సాహిత్యము 

అనుకొనని వంచనమునగూడ వికృతి కోలిగి నవ్వుపుట్టును. మొదట 
[పియవచనములుగాతో చి తరునాత మెల్లగా అ(ప్రియములుభాసించిన సున్నితమగు 

హాస్యము పుట్టును ఇట్టి వాళ్సమక్కారమును *“భల* మందురు, య 

వాక్యం ఛల మభిసందాన హాస్యర్ రోషకరిమ్” 1, సిరిసిల్ల తాలూడౌ హనుమాజిపే 

(గ్రామమున (19654) సేకరంచినపాట దీని కుదాహరణముగా నిచ్చుచునా 1 

“అంతే నాకు చాలు తమ్మలపాకు తొడిమే పదివేలు 

అందరివోల అడిగేదాన్ని కాను, కొందరివోలి కొనరేదాన్ని గాను 

మొదట నీ [ప్రియచనములాడిన స్రీ యెంతో సౌశీల్యవతి యనుకొందుము, 

తరువాత మెల్లగా నామె య(పియవచనములకు దొరకొనును. 

ముకు[కూ ముక్కేర లేక, ముక్కు చిన్నబోయినాది 
సీ ముగ్గూరు విడ్డాలనమ్మీ, ముక్కుకు ముక్కేర తేరా 1 అంతే॥। 

చేతులకు చెండీలు కేక, చేతులు చిన్నబోయినాయి 

స్తోడి చెల్లిండ్రనమ్మీ; చేతులకు చెండీలు దేరా 1అంతే॥ 

కాళ్ళకూ కడియోలు లేకు కాళ్ళు చిన్నటోయినాయి 
క్. కన్నతల్లి నమ్ముకోని, కాళ్ళకూ కడియాలు 'దేరా [అంతే 

నడుమూకు వొడ్డాలం లేక నడుము చిన్నటోయినాది 
నీ నల్గురూ కొడ్కు-లానిమ్మి; నడుముకు వొడ్డాలం తేర || అంతే।। 

మెడకు కం"చేను లేక్క మెడ చిన్నా బోయినాది 
నీ మేడలన్ని అమ్ముకోని, మెడకు కంచేలు చేరా అంతే! 

వస్టేమంచం పరుపూ లేక్కా మనను చిన్నాబోయినాది 

సీ సూటుబూటు నమ్ముకోని, పృటిమంచం పరుపు చేరా 1అంతే;| 

చివరి చరణమున సూటుబూటు లుండుటచే నీపాట ఆధునికమై యుండును. 
లేదా ఈభాగము మా(త్రము (ప్రక్షిప్పమె యుండును. తమలపాకు తొడిమయే పది 
వేలుగా భావింతునని తొలుత [పియములు పల్కిన వ్రీ తరువాత తనకు కావలసిన 
భూషణములు, న స్తువాహనములు పెద్ద పట్టిక గా నిచ్చి వాని కె బిడ్డలను తల్లి 

దం[డ్రులను మేడమిద్దెల నమ్ముమని య(పియము లాడుచున్నది. ఇట్టి స్త. 

మనకు నవ్వు పుట్టించును, ఓరుగల్లు జిల్లా మడికొండ (గామమున( రీ. 1- 1052) 

సేకరించిన మరియొకగేయ మిట్టిదే. 

1, భరతనాట్య శాప్ప9ము 18.123. 



హాస్యపు వాటలు ౬౮౫ 

వాన గొడాంది జాన, వదినే వచ్చేనమ్మ 

ఎట్లా పొమ్మందు వదినె, వాన గొడాంది జాన [|వౌన్!} 

నీళ్ళు ఇసామంె, చిల్లూల చెంబాయె 

పీట వేస్తామం జె పిల్ల సందాడెనమాా! [[వాన,(| 

చాప వేస్తామంజె సందు కొంచెమూడు 
కల్లు డెస్తామం"పె, చెల్లాని పైనాయె |}వాన!ః 

సామలు దంచుదా మండ సన్నాని ధాన్యమాయు 

కొల్టలు దంచుడామంది కొతా ధాన్యమాయె 1[వాన]|। 

కోడిని గోస్తామం ఇ, గుడ్డమీది కోడ్ వదినె 

వద్దూ దంచుదామం టె, ఇత్తనాల వడ్లు కోదినె గఇవాన్మః 

కౌగిలిచ్చుకుందామం ఇ, కడుపూల జల్లి వదినె 

కండ్ల చూసామన్న, కండ్రొచ్చెనాయి. వడినె [[వాన!। 

నువ్వుటోయే తోవలోన్కె కిడుకొలంగడి వదినె 

సీకుప్పై కుదువబెట్టి. కొ బ్బెరంపు నాయివదినె గ్మవాన! 

నువుభోయె తోవలోనె, మజ్టలంగడి వదినె 

సీ మడిమె కుదువబెట్టి, మట్టలంపు నాయివదినె (॥వాన॥। 

నువు బోయె తోవలోనె. గాజులంగాడి వదినె 

సీకాలు కుదువబెట్టి. గాజులంపు నాయి వదినె (వాన || 

పై పాటలో ఒక మరదలు వదినెగారి నేరీతిగ సత్కరించినదో గోచరించును. 

వానగొట్టుచున్నదనియు పొమ్మనుటకు నోరు రాదనియ తొలుత (ప్రియము లాడిన 

మరదలు తరువాత వదినెగారికి కాళ్లు కడిగికొనుటకు నీళ్ళిచ్చెదమన్న చిల్లుల 

చెంబనియు, పీట వేసెదమన్న బిడ్డ సమర్హయై పీటపై కూర్చున్నదనియు, 
వివరకు చాపయైనవేని కూర్చుండ బెబ్టెదమన్న స్థలము చాలదనియు, వదినెగారికి 
శాగుటకై కల్లు దెచ్చెదమన్న చేతనున్న పై న చెల్లదనియు,చామలు దంచెదమన్న 

ఏన్నని ధాన్యమనియు, కొల్దలు దంచదమన్న కొ_్తధాన్యమనియు, వడ్డుదంచి 

౨ిన్నము బెట్టుదమన్న విత్సనముకై తీసిన వడ్రనియు, చివర కేమియు చేయుటకు 
ెలులేనట్లుగా శుష్క_(ప్రియములాడినది. అనవసరవ్యయ మనుకొని యిట్లుచే సె 
ఏనుకొందమన్న ఏమా(త్రము వ్యయము లేనిపని కౌగిలించుకొని మర్యాద చేయుట 
దా. కొగిలించుకొందమన్న బల్ల యైనదట, చివరకు కన్నులుతెరచి చూతమన్న 

1. బుతుమతి యాయెనని యర్థము 2, నాయొక్క 



ప్ర తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

కండ్లు వచ్చెనట. వదినెగారికి *పెట్టుపోతలు' లేవు సరకదా ; కన్నులతో 

చూచుటపగూడ మరదలు నిరాకరించినది. ఇంతటితో ముగిసినదికాదు. వదినె 
గారు తిరిగిపోపు మార్గమందు కుడుకలంగడి, గాజులంగడి, మలం గడి యున్న 

నట. పోవుచు తనకే కొనిపంపుమని కోరుచున్నది. 'వదినెకు తాను పెట్టిన 

దేమియు లేదు; పై పెచ్చు తనకే కొని పంపించవలయునట. కొని పంపించునది 

వదినగారి వీలు ననుసరించియు కాదు,మడిమలు, కౌళ్ల, కుదువ బెట్టియైన మరదలు 

గారికి మైలు మున్నగునవి కొని పంపించవలెనట. మొదటి (పియ 

నచనములకు తరువాతి యపియవచనముల కెంత భేదమున్న దో గమనింవుడు, 
ఇంకను నేను సేకరించిన “దగు పడిసెం వట్టింది బిడ్డలారా _ మీరు దగ్గరికి రాకండి 

ఓడ్డలారా యను పాటయును 'తమ్యూూని ఓిడ్డాని తన కోడలానిదయతోడ బెట్టింది 

తక్కె_డేకూలు ఆను పొటయును ఈ కోవకు చెందినట్టివే, 

(శామికగేయపకరణమున సాలెవారికి సంబంధించిన పాటలు, అగసాలె 

వారికి సంబంధించిన పాటలు, పేర్కొని యుంటిని. అవికూడ చక్కని 

హాస్యమున కుదాహరిణముగా (గ్రహింపవలయును. శృంగారగేయ(ప్రకరణమున 
సతీపకులకు జరిగిన సంవాదమున జారిణియగు భార్య తన (ప్రళ్నములకు 
చమక్కాపూరితములగు సమాధానము లిచ్చుట నూచించియుంటిని. అదికూడ 

హాన్యమున కుదాహరణ మె. 

ఇక పాతములకు వికృతి నాపొదించి హాస్యమును పోషించు గేయము 

లనేకములు గలవు. ఒక పా(త్రమునందలి యమాయికత్వమును తత్సలితముగా 

జరిగెడు వికృతచర్యలను వర్చించుట గూడ హాస్యమును సృష్టించును. ఇది 
ఆలందినవర్షనమున కలిగెడు వోస్యము. ఆలంబన మొకపాతమెైనను లేదా ఒక 

ఘటనమైనను కావచ్చును హాస్యము ఆలంబన(ప్రధానమగు రసమగుటచే 

ఆలందినము నెంతగా వర్ణించిన నంత హాస్య ముదృవించును. పెండ్రిపాటలందు 

పేర్కొనబడిన వియ్యాలవారిపాట లందుకుదాహరణములు. హనుమాజిపేటలొ 

సేకరించిన మరియొకగేయమున మరదలు వదినెగారి నెట్లు హేళనము చేయు 

చున్నదో గమనింపుడు. దీనిలో గమనింపపలసినది ఆలందబినముయొక్క- 

అమాయికత్వము. 
పదినెకు వగడర బిందెకు బిగదర, బంగరు కుచ్చుల మా వదినే 

గోడఫొంటి! రెండు నల్లులు పారితె 

1. వెంబడీ 



హాన్యపు పాటలు ౬౮ాలి 

ఉలువ లంటదీ మావదినె-ంబుక్కుత నంటది మావపినె 

సరాల1 పొంటి రెండు కేళ్ళ పార్రికే 

నేవాి లంటది మా వదినె_తింటానంటది మా వదినే 

దూలాల సొంటి పాములు పారితె 

కడియా అంటది మా వదినె_పెట్టుకుంట నంటది మావదినే 

శక్కర బుక్కీ- దొడ్లె వంటేకి చీమలు కుట్టినవా వదినే 
అన్నం తినక అజ్జల బం పే-అన్నయ్య కొట్టెండా వదిసే 

పె పాటలో ఆలంబన మొక స్తీ, వేరొక పాటలోనీ యాలంబన మొక మేక. 

ఈ పాట గూడ పహనుమాజిపేటలో 'పేకరించినదే. 

మాకె పోతంటదీక గొట్జె-గొత్జెపోతంటవీ మాకే 

మందలా శాలోల్లు.మాట మూట్లాడంగ-చూడవచ్చీరాని తా మురినె మాకే మా 'కె|! 

దోనిట్ల రూోపాయలు-గొంగట్ల బొయ్యంగ-వరదచ్చినని8 తా మురినె మాకే ॥మాకె॥ 

మెడకు తాడుబెట్టి.గొరగొర గుంజంగ౭కం"టె బెట్టిరని తా మురినె మాకే ॥మా'ె॥ 

గెరగొర గుంజుకొచ్చి-పందిట గ యేసే పెండ్రిపందిరాని తామరిసె మాకే సమా క 

అచ్చిపో మేటోల్లు?-అటీటుకి నడువంగ-చూడవచ్చిరాని తా మురీనె దూరే 11మాళై॥ 

కాళ్ళు నేతులుబిట్టి కొంట్లంబురి గొయ్యంగ-కె లాసపురమని తా మురినె మాకే ॥మాకె॥ 

ఏడురూవాయలకు-ఏడుకుప్పలేని.ఎవ్వలింటికి వాళ్ళు కొంచటోతుం పేను 

కుడుక కనుమూలాని!10 తా మురినె మాకే ॥మాకె॥ 

కొర్యాలు 11 దొబ్బులు=కలిపి వేయంగా నెఓఒడీబియ్యామని తా మురినె మాకే।[మాకే|। 

ముసులోల్లా వైనోల్లు-టొక్కలూ12 కంకంగ18 అచ్చంతలని14 మురినే మాకే ॥1మాకెః। 
సీకినా బొక్కలూ-కొతలా పారేన్తై.కుక్కునక్కాలొచ్చి ఎకుకపోంగనే 

ఐకుంఠ 15 పదమని తా మురినె మాక 1; మాళె॥ 

మిగిలిన్న బౌొక్క-లూ-గద్దలెత్తుక పోంగ=పూలరదమాని తా మురినె మాకే ॥మాకె॥ 

ఈ పాటలో మేక ఆలంబనము. దాని మూఢత్వముచే హాస్యము 

పోషింపబడినది. తెలివితక్కువ మేక తనకు రాబోవు విపత్తును (గహించలేక 
దానిని కల్యాణముగా భావించుటలో హాస్య ముత్సన్న మగుచున్నది. ఇదియొక ' 
యపూర్వగేయముగా భావింపవచ్చును. దీనియందు ఆసురమైన హాస్యము 
(Devilish Humour) కలదు. మేకయొక్క విపత్తును ఆలంబనముగా 

చేసికొవి కటిక వొడిట్లు నవ్వుకొనుట ఆసురహాన్యము, దీనియందు దైవీ *న్యము 

1. వటైలు, 2. వేవెలు, శీ. వంటపే.వడుకొనుటచే, 4. మేకపోతు, 5. సాలెవారు 
6. వరదక్షీణ, 7. వచ్చిపోయెడువారు, శ. ఆటునిటు, $8. కంఠము, 10. కణుగు 
11. కౌరములు, 12. ఎముకలు, 18. నమలగా, 14, అక్షతలు, 10. వెకుంఠమ్ము 



౬రారా తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

గూడ వ్యంగ్యముగా ఛాసించుచున్నది. మేకయొక్క ఆపదకు సుంత 
జాలిపడుటయు దీనియందు ధ్వనించుచున్నది. సొధువర్శనుడైన వాడు 

“అయ్యో ఈ మేక ఎంత యమాయిక జంతువు; పెండ్లికి పోవుదానివలె తన 
మరణమునకు పోవుచున్నదే' యని చింతిల్లును. ఇది వేదనాత్మకమైన 

(Poignant humour) హాస్యము, 
కొంచె మైనదానిని గొప్పగనో గొప్పదానిని కొంచెముగనో చిత్రించి 

వర్షించుట కూడ హాస్యవఎను పుట్టించును. చాకిదాని మీద, నల్లి మీద, కల్లుమీద, 
పొగచుట్ల మీద చెప్పబడిన చాటుపద్యము లిట్టివే, జానపదగేయములందుగూడ 
నిట్టి హాస్యము పోషి ౦పబడీనది. నస్యపుకాయ సాధారణమైన వస్తువు. అదీ 

పోగొట్టుకొన్న వాడెవడో దానికై యేడ్చెను. వాని యేడొఎక గేయమైనది. ఈ 

నన్యపుకాయ పాట లింగంపల్లి (గ్రామమున సేకరించితిని, ఇదికూడ ఒక విధమగు 
హాస్యానుకృతియే. 

పోతివీ గదవే నా ముద్దుకాయ-పోతివి గదవె నస్యపుకాయ 11పోతి(| 

కట్టా పోవకుపొడి | పొట్టానిండాబో సి-పిట్టాపలె నిన్ను పట్టూక తిరుగుదు ||పోతి॥। 

తులము వెండి పెట్టి గజ్జెలు చేయిన్ని-అవ్పు దీరక ముందె చెప్పాక పోతీవి పోతి, 

కట్టనూరికాడ కర్నాల 2 బాయిల_తాన మాడటో తె దాన మై పోతివి ||పోతి॥। 

నస్యపుకాయ సాధారణమైన వస్తుపు. అది పోయినందుకు దానిని వర్ణీంచుచు 
నేడ్చుటచే మనకు నవ్వు పుట్టుచున్నది. 

హాన్యసృష్టికి పాళ్ళాళ్యు అవలంబించిన అధిక్షేపకావ్య (52676) 
రచనము గొప్ప సాహిత్య(ప్ర(క్రియ, అధికేపకాడ్యములు పాళశ్చాత్యవాజ్యయమున 
ననేకములుగా నున్నవి. ఒక వ్య క్తినిగాని, ఒక సంస్థనుగాని,ఒక సతిఘముసు 
గాని, ఒక జాతినిగాని మూఢాచారములనుగాని హేళన మొనర్పుట యధిక్నేప 

కావ్యములందుండును.మన పూర్వ సాహిత్యమున మనకిట్టి చాటూక్షులు లభించును. 

వేమన, చౌడప్పవంటి శతకకారుల రచనములందీ హాస్యము కాననగును* 

' కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారి “సత్యరాజా పూర్వదేశయా(త్రీలను కల్పనా 
(గ్రంథ మిట్టిదే. తిరుపతి వేంకటకవుల “గిరతమ్ము ఆనంతవంతుల రామలింగ 
శాస్త్రీగారి "శుక్ల పక్షము” పానుగంటివారి “సాక్షి యుపన్యాసములు, శ్రేషభట్టరు 
వేంకట రామానుజాచార్యులవారి “ఆం|ధ్రనామ సంగ్రహము” మరియు నితర 
వ్యాసములు, అధిక్షేపకావ్యములు గా (ప్రసిద్ధి కెక్కి నవి, జానపదసాహిత్యమున నిట్టి 

కేల పొగాకుపొడి 2, కరణాల. 



హాన్యపవు పాటలు ౬లాకా 

యధికేపగేయములు కొలదిగనే లంభించును.లభించునవిగూడ సంస్కార దృష్టి 

గల వేదాంతుల రచనములై యున్నవి.కనుక వీర నందరిని వేమనకు వారసులుగా 

చెప్పుకొ నవచ్చును.ఆ(గ్రవర్ణ్లములదారి యాడంబరముల పై నను,దొంగస కాసుల 

వేషములపైనను, సంఘమున జీర్ణించియున్న మూఢాచారముల పైనను వేమన 

దాడివెడలెను. చక్తని సోస్యముతో నధిక్షేపరచనములుచేసి అధికేపమునకుగురియైన 

వారిని గూడ నవ్వించెను. లోకకల్యాణమునకు తోడ్పడు నిట్టి యధికేపము. 
హాస్యము = ఉ_త్తమకోటికి చెందినది. వేమనగారు పోషించిన హాస్యమును 

(శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణళర్కగారు చక్కగా వివరించియున్నారు1. తరువాతి 

వేదాంతులుకూడ వేమనగారి యడుగుజాడలందు నడచి మూఢాచారములపై దాడీ 

వెడలిరి, అట్టివారి గేయములుకొన్ని మనకు వేదాంతతత్యములున్న(గ్రంథములందు 

లభించును. 

పాళ్ళాత్యసాహిత్య మందు కొన్ని హావ్యపా[త్రములు కలవు. ఫాల్స్టాఫ్ 

డాన్ క్విక్సాట్ వంటి పాృాతములు మన సాహీత్యమాన లేవు. మన విదూషకులు, 

శకారులు, చోడిగాం(డ్రు (పదర్శి ంచునట్టి హాస్యము బండహాస్యము.'మొక్క_ పాటి 

వారి బారిస్టరు పార్వతీశం, గురజాడవారి గిరీశం మున్నగు పా(త్రములందు 

పాశ్చాత్య హాస్యపాతలందు కౌననగు. హాస్యము మరియు (witticism) 

చమత్కృతి కొంత కాన్చించును. “విట్ అనేది వాక్చమత్కతి లేక వికృతిని 

తటాలున అఆరోపించగల (ప్రజ్ఞి2. అనగా ఆలంబిమునగల వికారమును 

సూటిగా చెప్పక కొంత కళాత్మకముగా ఉపమ, దృష్టాంతము మున్నగు 

అలంకారములతో చెప్పి తత్సామ్యముచే హాస్యమును కలిగించుట (విట్) 
చమక్కారనంభాషణ మనబడును. ఇది “మేధకు పని కల్పించునట్టిది, 

చమత్కారము కేవలము వాచ్యమైనచో సాధారణహాన్యముగా మారి అందరికిని 
అర్ధమగునట్లు స్పష్టముగా నుండును. వొకృమత్కృతి వేమన మరియు నితర 
శతకకారులం దధికముగా గాన్చించును, ఇట్టి హాస్యము జానపదవాజజయమున 

చాల ఎక్కువగా నున్నది, కాని గేయములందు తక్కువగా నున్నది. ఇచ్చట 
వాజ్బుయము విస్తృతపరిధిగల పదము. చమత్కృతి జానపదుల సామెతలం 

దధికముగా నుండును. సామెతలు గేయవాజ్యుయమున చేరవు. కేవలము 
1, వేమన. 2 తెలుగు హాస్యము. పుట 28, 
44 



గేయములందు వాడబడిన సామెతలలో అచ్చటచ్చట నీ చమత్కృతి మనకు 

కౌన్పించును., 

“తగ తండి జంపిన తగవుండగా లంజె'- జగడాల బోవు జాడ నాజాడి 

“వరద బోయెడువాడు వరిద నుండెడువాని _ వెజవకుమన్న విధము నా విధమూ” 

అను యాగంటివారి వచనము లిట్టి హోస్యమునకు తాద్కా. ణములు. పసకాడ 

సన్యాసి “గంగా వివాహము'న 

“కక్యూ. ర్రి పడితేను కడుపు నిండగవలెను, కడువు నిండని నట్టి కకూర్తి యేలి 

“దొప్పె[కిందను చేరి దోని లొగ్గినరీతి తృప్తి నాశను జెందునో తోయజన్నెతి 

“ముందున్న (శ్రవణములకింసేను మిక్కిలి, వెనుక కొమ్ములు వాడి వినవె గౌరమ్మి 

వంటి సామెత లిట్టి హాస్యమున కుదాహరణములు. జొనపద గేయములందున్న 

సామెతల నన్నింటిని భాషాసారస్వత విషయముల (ప్రకరణమున జూడవచ్చును. 

ఆ సొమెతలందెన్నియో ఇట్టి చమత్యతిచే హాస్యమును కలిగించును 

జానపదగేయములందు గానుపించు హాస్యము మన జాతీయహాన్యము. 

శిష్టసాహిత్యమున నున్న హాస్యము సంస్కృత మూల(గంథములనుండి 

వచ్చినట్టిది. అది భారతీయు లందంకి గల సంపద, కేవలము జానపద జీవితము 

నుండి (గ్రహించు హాస్యము జొతీయమైనది. పండికులుకూడ నిత్యనై మి త్తిక 

జీవితమునగల హాస్య సన్ని వేశములనుండి హాన్యమును (గ్రహీంచి తెలుగు శిష్ట 

సాహిత్యమునకెక్కి౦చిరి. సంస్కృుతానువాదములం దిట్టి హాన్యము (ప్రవేశించి 

మూలమునకు మెరుగులు దిద్దినది. ఇట్టి సున్నితమగు హాస్యముతో పాటు 

జానపదులందు మోటుహాస్యము కూడ కలదు. అది అధమహాస్యము. అంత 

మా(త్రమున విచారింప దినిలేదు. [ప్రపంచమందలి సాహిత్యము లన్నింట నిట్టి 

హాన్యము గోచరించుచునే యుండును. జానపద గేయములం దధికసంఖ్యలో గల 

స్త్రీల పాటలందు మోటు హాస్యముండదు. మృదువై సభ్యమైన హాస్యమే 

స్రీలపాటలం దుండును. ఇట్టి హాస్యము జానపదుల నిత్యజీవితమును 

సుఖమయ మొర్చుటకు దోహద మొసంగును. జీవితమందలి _స్తబ్ధితను 

పో(ద్రోలి ఉల్లానమును చేకూర్చి హాస్యము మానవుని జీవితమును సరస మొనర్చు 

ననుటలో సందియము లేదు 



భాషా నారస్వతములు 

సామదలగు జానపదుల రచనములందున్న సాహిత్య విషయములను 
సహృదయతతో పరిశీలించిన యెడల _పాౌకృతమానవునందుండు కళాఖిరతి 

సంస్కా-రికి గల కళాభిరతికి తీసిపోదనిపించును. జానపదగేయములందు 

జ్ఞాతముగనో అజ్ఞాతముగనో మనకు కనబడు శిల్పము, సౌందర్యము, సహజ 

రమణీయత, మున్నగు విషయములు మాత్ర మనంతముఖములుగా భాసించు 

ననుటబలో సందియము లేదు జానపదుల హృదయములు నిస్క_ల్యషములగు 

దర్పణములు, వారి మనోదర్పణములందు ఊహనంజనితములగు నానాకల్చనలు, 

(పకృతి దర్శినమున కలిగిన గిలిగింతలు, భయము, సంతోషము. కోపము, 

దుఃఖము వంటి గుణములచే గలుగు వికారము లున్నవియున్నట్లుగా,స్వచ్చముగా 

(పతిబింబించును, ఆ (పతిబింబములు సహజమనోహరమగు వా(గూపమున 

(వ్రసరించినప్పుడుసంస్తారులగుసాపితీ వే త్తలకుగూడ అభిమానపా,త్రమగుటయే 

కాక విమర్శనాత్మకముగా పరిశీలించినచో సానలదీరని జాతిరత్నముల గనులట్లు 

తోచును, జానపదులకును శిష్టులకునుగలహోర్షి కసం పదయందధికవ్యత్యాసములేదు. 

కేలవము మేధాగతసంపదయం దే వ్యత్యాసమున్నది. కవితాకళకు హృదయముతో 

నున్నంత సంబంధము మెదడుతో లేదు. (ప్రపంచమందలి కవిత్వ మధికభాగము 

హృద్గతమగు పిపానవలననే జన్మింనినది. అది జానపదపహృదయము కానిండు 

శిష్టహృదయము కౌనిండు ; కవితామార్గమాన పయనించినప్పటి సౌందర్య 

దిదృక్ష, కళాభిరతి రెంటికి సామాన్యమే. దాని వాగూపముననే కొంత భేద 

మగుపడును.శిష్టసాహిత్యము సాంసృతిక మగుప్రొఢ మార్గము న,వ్యాకరణాలంకార 

శాస్త్ర నియమబద్ధమె దీర సమాస గుంఫనముతో ఏరికోరి తెచ్చిపెట్టిన శబ్ద 

విన్యానముతో నడచును. ఇక జానపదసాహిత్యమన్ననో దేశీయమగు సరళ 



రా. జానపద గేయసాహిత్యము 

మార్గమున వ్యాక రణాలంకౌరనియమములకు కట్టువడక ఆలతియలతి పదములతో 

అపయత్నముగా సహజముగా వెడలెడు వ్యానహారికభాషలో నుండును, 

జానపదుల భావములవలె వారి భాషకూడ జీవకళయుట్టిపడు నదిగానుండును, 

చెప్పదలచిన విషయము హృదయమునకు దాకునట్లు సూటిగా చెప్పబడునే 

కాని కవి పొ)ఢోక్రులచే క్లిష్టావబోధముగా నుండదు. జానసదసాహిత్యము 

గేయసాహీత్యము కనుక గేయధర్మావలందినమున శద్దములు, దీ ర్షములు 

హ9స్వములై, హగిస్వములు దీర్ధముల్లై వ్యాకరణపు మూసలో నిముడవు, అది 

చూచి కొందరు (గ్రామ్య భాషయనియు దూష్యమనియు తెగడుదురు.దీనికి కారణము 

తెనుగు భాషాపాహిత్యముల (కమపరిణామవికాసచరి తము వారెరుంగక 

పోవుటయే.మన భాషాసారసత్వవిషయముల యారంభిస్టితిని క్రమసరిణామమును 

తెలుపునట్టి (గ్రంథములు లేవు, ఇప్పుడిప్పుడే అట్టిపరిళోధనలు జరుగుచున్నవి. 

కేవలము శిష్టసాహీత్యము నాధారముగా చేసికొని అట్టి పరిశోధనలకు పూనుకొనుట 

నేల విడిచి సాము చేయట యగును,జానపదుల రచనములను విడిచినచో మనకు 

మన భాషాసాహిత్యముల సహజస్వరూపముగాని వికాసము గాని తెలియవు. 

(ప్రజాసామాన్యమున వ్యపవోరముననున్న మాటలే సంస్కారము పొంది సాధువు 

లగును. వ్యవహారముననున్న గేయములే ఛందస్సునకు బీజములగును, భాషా 
శాస్రజ్ఞులందర కీవిషయము తెల్ల మే. కనుక తెనుగు సాహిత్య సౌధమునకు 

జానపద గేయసాహిత్య ము పునాదివంటిదన్నచో సత్యేతరము కౌజాలదు. పట్టి 
భదుడగు పండితునికి బాలశిక్ష చదువు నవస్థ పునాదియైనటులే శిష్టపాహిత్యమునకు 

గూడ జానపదసాషిత్యము పునాది.సం స్తృత సారస్వత మపారముగాజీర్లించుకొని 

పొళ్ళ్చాిత్యవాజ్మయమందలి రమణీయత నెరిగి వాని వెలుగులో జానపద 

గేయముల జూచి పెదవి విరిచెడువారి కలవడినది పరానుకరణమే కాని 

జాతీయమలగు భావములు,భాష్క పలుకుబడులు, నుడికారములు,సామెతలా కావు. 

కమ బాల్యమునుతా మేమరచెడు వారికి జానపదగేయ వాజ్మయమును సహృదయతతో 
పరశీలింపగల హృదయవై శాల్య ముండుట కష్టము జానవదగేయ పరిశీలనమునకు 
సహృదయతతో పాటు చారిత్రకదృష్టికూడ అవసరము, 

భాషాభావములు, ఛందన్సులు, వర్షనములు,అనుభూతులు కాలానుగుణముగా 



మారుచు [కమపరిణామవికాసము లఅందుచుండుట సహజము. అన్మోప్టైస్యు 

సంపర్ష మున (కొ_త్సమాటలు,!కొ_త్తసం(ప్రదాయములు, ([కొత్తక విసమయములు 

సాహిత్యమున చేరిపోవుచుండును. ఇట్టిది జానపదగేయములం దధికముగా 

నున్నది. ఎన్నియో ఉర్హూ ఇంగ్లీషు పదములు వాని యనువాదములు వ్యావహారిక 

భాషయందు (ప్రవేశించి గేయములందు తలదాచుకొన్న వి. వానిని కాదనుటకు వీలు 

లేదు.ఒక్షొక్ర ప్పుడు శిష్టుల రచనములు అనువాదములకన్న జానపదుల రచనములు 

అనువాదములే మేలనిపించును. జానపదగేయములందలి పదసారళ్యము 

నిరలంకారత, సౌకుమార్యము, రామణీయకము, (ప్రళాంతసౌందర్యము ఆది 
కవులను దలపించును, వాల్మీకికాలమునకును, మురారికాలమునకును సంస్కృత 

కొవ్యరీతులం దెంత మార్చు వచ్చినదో విజ్ఞు లెరుగుదురు. అటులనే నన్నయ, 

నన్నిచోడులకు పూర్వమున్న దేశీయకావ్యమార్గములే రానురాను ముదురుపొకమున 

బడి లోకహితమను కావ్యోద్దేశమునకు దూరమై విద్వజ్ఞనానురంజకములుగా 
పరిణమించినవి. తరువాతివారి వ|క్రగకుల కెంత యలవాటుపడినను మన 

హృదయములు తొల్లిటి కవుల నూటిదనమును చూచినంతనే యుప్పొంగిపోవుట 

సహజము, అటులనే ఎంతగా సంస్కృతాంగ్లాం[ధాది (పౌఢసాహిత్యముల 

పుక్కిట బట్టినను చక్కని దేశీయపు పలుకుబళ్ళతో దేశీయచ్చందములందు 
సూటియగు మాటలతో అల్బ్పాక్షరముల ననల్పభావసంపదను వెలార్చు జానపద 

గేయములు సహృదయహృదయాహ్ల్హాదకరములై. పండితపామరరంజకములై 

యొవ్పుచున్నవి. ఈ|(ప్రకరణమున జానపదగేయములందున్న సొగసులు 

దిజా్యత్రముగ పరిశీలింతము, రస, భావ, వర్ణనా శైలీవిషయము లిదివరశే 
ఆయా (ప్రకరణములందలి గేయముల దడవినప్పుడు మనవి చేసియుంటిని, 

వానిని మరల పేర్కన్నచో చర్వితచర్వణ మగుటయేకాక (గంథవిస్తరమగును, 

కనుక నీ (ప్రకరణమున భాషావిషయము లధికముగను, ఉక్తివైచితికి 

సంబంధించిన విషయములు కొలదిగను పరిశీలింపబడును. 

గోదావరీనది ఎంత చిన్నదో రానురాను అంత పెద్దదై నటులే (ప్రతి జీవద్భాష 
దాని పుట్టుక సమయమున కొలదిగనే యుండి (క్రమముగా పెరిగి నువిశాలమగును, 

నది' పుట్టిన చోటునుండి కదలి సాగి పోవునప్పుడు [పాంత(ప్రాంతములందలి 



కహ - జొనపద గేయసాహిత్యము 

వాననీరు, కాలువలు, వాగులు, సెలయేరులు వచ్చిచేరి పెద్దదగును. వ్యవహారమున 

నున్న భాషకూ డ, ఒకచోటునుండి మరియొక చోటికి ఒకనోటినుండి మరియొక 

నోటి కెక్కినపస్పుడును, అన్యభాషాసంపర్కము క లిగినప్పుడును, అన్య విషయముల 

మెతి యేర్చడినపుడును, శబ్దసంఖ్య "పెరిగి వికాసము జరుగును. ఇది 

(పపంచమందలి భాష లన్నింటికిని సమానముగా వర్తించు సూత్రము, అన్య 

భాషాపదములులేనట్టి మడికట్టుకొన్న భాష (ప్రపంచమం దొక్కటియైన నుండదు. 

వికసన మాగిపోయి వ్యవహారమునుండి దూరమైన భాషలందు తప్ప ఇతర 

భాషలం దన్నిటను పరభాషాపదములు చొచ్చుకొనిపోవుచుండును ఇట్టి భాషా 

సమ్మేశనమువలన పదములు వానియంతట అవియే చొచ్చుకొనివచ్చినను లేక 

(పయత్నసాధ్యములై నను విజాతీయతను విడిచి జాతీయములై పోయి ఆభాష 

కనుగుణముగా రూపుదిద్దుకొ న్నచో నాభాషకు చెప్పరాని వికాసము కలుగును, 

దేవభాష యనబడు సంస్కృతము గూడ ఒకప్పుడు వ్యవహారమందున్ననాడు 

ఆ ర్యేతరభాషాపదముల నెన్నింటినో తనలో చేర్చుకొని వానికిగూడ గీర్వాణత్వ 

మలవరచిన సంగతి మన మెరుగుదుము, కొన్ని శబ్దములు వాని స్వస్వరూపమునే 

కోలుపోయినవి. కొన్నింటిని (ద్రావిడశబ్దిములని తెలిసికొని మన మాశ్చర్యపడు 

నంతగా నవి సంస్మ్భతముల్జై పోయినవి. అటులే నంస్కృత సదములెన్నియో 

దేశభాషలందు చేరిపోయినవి. తెలుగులోనున్న సంస్కృత శబ్దజాల మింత౦త 

కాదు. సాధారణుల కివి చెప్పినప్పుడు వారాశ్చర్యోపడుదురే కొని వాడుకలొ 

నవి సంస్క తములని గుర్తింపలేనంత గాఢముగా లీనమైపోయినవి, 

సంస్కాతశబ్దములే కాక తెలుగులో (ప్రాకృతశబ్దములు భారతదేశమందలి 

ఇతర దేశీయభాషాపదములు కూడ ఎన్నియో కలిసిపోయినవి, తురకలు దక్షీణ 

దేశమునకు దండెతిి వచ్చిన తరువాత పారసీ,అరబ్బీ భాషాపదములు తెలుగుదన 

మలవరించుకొనినవి. ఆంగ్లేయుల (ప్రభుత్వము వచ్చిన తరువాత ఇంగ్లీషు 

పదములు కూడ తెలుగులో చేరిపోయిన సంగతి మనమందర మెరగినదే* ఇది 

శేవలము తెలుగునకు సంబంధించిన విషయము కాదు. (పపంచమందలి భాష 

లన్నింటికి ఈ పరిస్థితి తప్పదు, ఇంగ్లీషువారు మనపై (ప్రభుత్వము నెరపినవారు 

కనుక వారి మాటలు మనథాషలోచేరినవనుకొందమన్న వేల మైళ్ళదూరముననున్న 

ఆ విదేశీయలభావలో భారతీయభాషాశబ్దిము లనేకములు స్లానము గలిఎంచు 



ధాషా సారస్వతములు టకా 

కొన్న వి. కనుకనే ఆంగ్లభాష మహాచేగముతో వికాసమంది (ప్రపంచమందలి 

భాషలన్ని ంటికి నేడు తలమానికమైనది. ఇది పిదేశభాషావిషయము. భారత 

దేశమున గల భాషలం దన్నిట పుట్టువు ననుసరించి ఉర్దూభాష కనిష్టసోదరి. 

కాని యా బిబ్బోకవతి యందచందములు సోదరకాషలకే యసూయ గలిగించు 
నట్రిపగా నున్నవి, అందరక్క-లణున్న సుగుణముల కలపోత యెనదీ చెల్లెలు. 

అరబ్బీ, పారశీ, సంస్కృత, (ప్రాకృత, దేశభాషాపదములచే పరపుష్టమై ఉరూ 

భాష వెలలేని యందచందములను వేగవంతమగు వికాసమును కూర్చుకొన్నది, 

అటులే తెలుగు కూడ అందచందముల నెలవంక. పరభాషాపదములను తనలో 

జేర్చుకొని దినదినము కళలు పెంచుకొని తేటవెన్నెలలు పికి లించినది,ఆం(ధ 

జనచకోరముల కమృత|ప్రాయమైనది. తెలుగులో = అందులో వ్యావహారిక 

భాషాకవిత్య్వమగు జానపదగేయములందెన్ని ఉరూ ఇంగ్లీషు సదములు చేంనవో 

మచ్చుకు కొన్నింటి నుదాహరింతును. ను 

అన్య దేశ్యవులు 

మన వైయాకరణు లెన్నడో తత్సమ,తద్భవ, దేళ్య,[గామ్య విభాగముల 

నేర్చరచి యున్నారు. దేశ్యమున పరదేశ భాషాపదముల పట్టిక వేరు. తత్సమ 

తద్భవముల మాట నేనెత్తను అది గొంగడి పె గూర్చొని రోమములులెక్కి- ౦చుట 

వంటిది. కనుక దేశ్యశబ్దము లందొక విభాగమగు పరదేశభాషాశబ్దములనే 

పేర్గొందును.మన శిష్టసారస్వతమున జొచ్చుకొనిపోయిన పరభాషాపదములకన్న 

' జానపదగేయములందున్న _ విజాతీయపదముల సంఖ్య యధికమని నా 

యభిప్రాయము. జానపదగేయముల భాష వ్యావహారికము. కనుక 

వ్యవహారమందలి పదసముదాయ మంతయు వానిలో చేరిపోయినది, ఇట్టి 

విజాతీయ పదములుకొన్ని వాని నిజమైన యర్థమునుగూడ విడనాడి తెలుగునాట 

(పవాహరూపమునబడి నలిగిపోయి వేరు అర్ధము లిచ్చునట్టివిగా మారిపోయినవి. 

విజాతీయశబ్దములు శీష్టసాహిత్యమున గూడ (శ్రీనాథునినాటినుండియే యధికముగా 

గాననగుచున్నవి. జానపదగేయములందు (శ్రీనాథక ర్శ కమనబడు పల్నాటి 
వీరచరిత్రమున గూడ ఉర్ణూపదములు (ప్రవేశించినవి. 

“మఖమల్లుగుడ్డలు మును కొని తెచ్చి”. “మఖ్మల్ "అను ఉర్ణూపదము తెలుగుదన 



మలనరించుకొని “ముఖమల్లు” ఐనది. “అన్నవు ఖర్బునకాకుపోకలకు_ ఖర్చు 

ఉర్దూ పదము; వ్యయమని యర్థము, 

“కొటమరాజు కథిటొ నిట్టి శబ్బ్దసముదాయ మధికముగా నున్నది, 

“చీట్లు వాయించుమీ శ్నీఘాన తికి. చిర్జీ ఉర్జూపదము “నిలిచిరి వ(జీలు నిర్విచారముని 

వజీరులను మాట వజీలుగా మౌరినది.వజీరనగా మంత్రి, “వారి యాటోపంబు వారి 

ము న్తీజు ముస్తాబనికూడ వాడుక .ఇదిముస్తయిద్ ,ము స్తీ దు,ముస్తీబు,ముస్తాబుగా 

మారిన ఉర్హూపదము,*సరి దార్ల భటులను సాహసులగూల్ని" ,సర్ దార్ శబ్దము తెలుగులో 
సరదారై నది*పారాలు చలికీలు బందు లీర్చురచి “పరగ జముఖానంబు బజపించుకొనియు” 

“కొత చల్లాడాలు కొమరు నాడాలు వంటి మాటలు. లాగునకు బిగించి నడుమునకు 

గబ్టెడు దారమును నాడా యందురు, “జానకి తాళ్లు చక్కంగ రాల్చి” తుపాకి చెవికి 

నిష్పంటించెడు ఫలీతా, ఇది పారసీనుండి ఉర్దూలోనికి వచ్చినది. 

“ఆవుదాలపై నిల్చి యానిద్ధిరాజి. హపొదాయనుటకు* అమీద పొజులు హతము నేరొండి” 

ఫౌక్ అనగా సేన. 

“తాకీదు చేసియు ధనము తెమ్మన్ని “కవులు వత్రాలను గడిపెన్న బెట్టి 
“చెలగి బాకీతనము చేయబోయేవుి “కానేపు మనసు దిలాస చేసుకొని? 

“అంతవారలతోను ఆర్మా_తు చేసోచక్కగా నొకమాట జవాబులేదు. వంటి శబ్దములు 

కొల్లలు “దూరాన బెట్టిన తురాయులదండు' బది “తుట్ట' శద్దభవము. “శురుప్పకు తట్టువ 

దింటుకు బంటు ఇవి అశ్యవిశేషములు, “ఫీజీబుగా నంపె నీ మందలోకి? *'ధరణీలో 

తోకకు తగిన బిందెయును”బ్రందిభానానుండి బందె వచ్చినది. చేలు మేసిన పశుపులను 

బందెలో దోళుదురు. “ఘనముగా జిలశైను గడు చెందికలునుి. ఇదిపాళా ఎత్యభాషా 

పదముగా నగుపడుచున్నది. ((6612tin౭)శబ్దభవము కావచ్చును. *వల్లటి వేనియా 
పలికొండ కెజగివల్టీయను ఉర్దూ శబ్దభవము.*సాద (వాతయుగాదు నన్న చిన్నెలునుి 

సాదా యనునది ఉద్దాపదము, సాధారణమని యర్థము, “వలువగ నేజా తుపాకులవారి" 

నేజాయనగా శఃటె.“అక్కిరెడ్డి మొదమాదు ననువుగ బిలిచి మో తెమద్( SeCretary) 
శబ్దము ఈ తీరుగా మారియుండును. “ఆటుముందుగా ఇండ ఆదిగొన కదలి యుండా 

యనునది సిసలైన శబ్దము. 

పలనాటి వీరచరి(త్రము, కాటమరాజు కథలకన్న ఆధునిక పదములందిట్టీ 
శబ్దము లనంథ్యాకముగా-చేరిపోయినవి, “దేశింగురాజు కథి లోబాచ్చా, పాదుషా, 



బారాహజారి, హర్కారు, ఫకీరు, డేరా, పార్కా తఖ్బు, దివాన్జీ ఘోడా, ఖైదు, 

జల్దీ, అచ్చా, సలాం, దాఖల్, చీమా. ఆజూబాజూ, నాజర్, నమ్మకహరాం, 

వజీరు, దర్వాజా, మహాలు, దర్చారు, మసీదు, కందీలు, అముల్దార్, నవాబు, 

ముసద్దీ, తయారు, చోబ్దారు, జోరు, నమూదు, కి స్తీపన్నులు, తఫ్ఫీలువారిగ్క పేష 
ఖద్దు, సూబెదారు, బేగారు వంటి ఉరూ పదములున్నవి. భదర్తిజేయించు తయా 

రించు వంటి శబ్దములు ఇంచుక్ (ప్రత్యయముల నతికించుకొన్నవి, గ్లోబులవంటి 

ఇంగ్లీ మ వస్తువులు కూడ కెలుగులిండ్ల వెలుతురుకై యుపయోగింపబడినవి. 

మరియు ఫెర్, మేజరు, సిగ్నల్ వంటి ఇంగ్లీషు పదములుకూడ కలవు. 

బొబ్బిలిపదమునగూడ అన్యదేశ్యశబ్ణము లనేకము లున్నవి. సర్దార్, 

తరపు (పక్షము) హుకుము, తాలూకా, లడాయి, పెళితా (ఫలీతాశబ్దభవము), 

వరదీ, వర్టీ, జమాబంది, షామిల్, దికావు, లష్కర్, హర్కారు, మొహర్జా 

(మోర్చ శబ్దభవము, మోహరమను తెలుగు శబ్దమొకటి కలదు) వంటి ఉర్దూ 
పదములున్నవి. (ప్రాంసీలబూచి *కంబైటొ కంబైటో విజయరానురాజా” యనెను. 
కం (60106) అనునది ఇంగ్లీషు పదము. బైతో అనునది ఉర్హూపదము. ఈ 

రెంటి కాడీక కంబై_టో యైనది. వచ్చి కూర్చుండుమని యర్థము. “బంగారపు 

తీని పీటలుగ చేయించినాడు. త్రీన్ అనగా మూడు. తీనిపీట యనగా ముక్కొలి 
పీట. గ్లాసు తిపాయి ఇట్టిదే, “వంగి మూడు కూల్మీనులు చేనే (ప్రాంచి దొరగారు” 

కూల్మీనులు సలాము నమస్కాారమను ఆర్థములో వాడబడీనది. 

“పెద్దాపురము కోడి పందెము*ల పదములో జగపతిరాజుగారు “నూరుమంది 

ఇభరాములలోన కొలువైయున్నారుి ఆని కలదు. ఇభరాముడనగా రాజను ఆర్ధ 

మిచ్చుచున్నది. “మలికె ఇబహీం' అను గోలుకొండ కుతుబ్దాహీ సు ల్హానునకు 

తెలుగు సారస్వతమున మల్కిభరామనియు మలికిభరాము డనియు “పేరులు 

కలపు, మల్కిభరామునకు తెలుగుదేశమునగల (ప్రభ్యాతిచేత రాజుకు ఇభరామను 
శబ్దము రూఢియై యుండును. మహారాష్ట్రలు నవలను కాదంబరి యన్నట్లు 

మనవారు రాజుల నిభరాము లనియందురు. మల్కిభరాము తురకరాజై నను 

తెలుగున కొనర్చిన సేవమూలమున నాతనికి తెలుగు భాషయందింతటి స్టానమః 

లభించుట యుచిత మే. “బేటికి రాక కోటలోపల మొబాసుగుంకేన్కు సత్యవరము గడీ 

దాటితే దేశముండబోదు”. మొబాసు, మొ వాసు=దాగుకొనుట; మొగము దాచుకొనుట 



౬౯ారా తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

యను నర్భమున (ప్రయోగింపబడినది ఇది ఉర్తూపదమువలె నున్నది. “సభలు తీక్ష 

మసలందువేసిరీ జగపతి మహారాజూి, మన్నదు (సిం ోసనము, శబ్దము ఈరీతిగా 

తెలుగై పోయినది. ఇంతవరకు పేర్కొనబడిన మరికొన్ని ఉర్హూపదము 

లీగేయమం దున్నవి. వానిని పేర్కొ.నుట యనవనరము. 

“బంగారు తిమ్మరాజు కథ'లో పైనున్న ఉరూపదములతోపాటు మైన 

గోరలు అను పదమొకటి కలదు. ఇది “కత్తిచాకు' వంటిది. మైనాయనగ ఉర్దూ 
భాషలో గోరువంక. గోరువంక శబ్దమునకు జానపదవ్యావహారికరూపము గోర, 

దాని బహువచన రూపము గోరలు. ఈ రెంటికలయిక మెన గోరలు.*ఒకటిరెండో 

మూడు గేటు వరుసగ దాటాడు గ్ర్క(6 అనుఇంగ్లీ షపదము తెలుగు నీదారికి లాగినడి* 

కకాంత్రగోవింద నామాలుిపాటలో “కొట్లు తాళం విదిగొ కొతా్యలు నంపెది 

మని కలదు. కోత్వాలు ఉర్ణూపదము. “కుశలవ యుద్ధము పాటలో రాముడు 
రణరంగమున నంగదునితో “ఎవడురా అశ్వం బట్టిన వాడు, ఎంతవాడుర ఆశ ్వంబిట్ట, 

అశ్వంబట్ట కులదస్తున్నదియనెను. కుశలవులు గూ డఅశ్వమును విడువ నీకులదస్తున్నది 

యనిరి. ఇది ఫారసీ పదమువలె నున్నది. అధికారమను నర్జ మిచ్చుచున్నది. 
భూదేవి కుశలవులకు సహాయముగా “ఆరువేల సేనల జతగూర్చి _ తయినాతిగా 

పంపించెను వారిని త్రయ్నాతీ ఉర్దూపదము. రామునకు కుశలవులకు సంధి 
చేయుటకై దేవతలు “అందయుకూడి ఆలోచించి రాజీ చేయుట న్యాయంబవిరి “రాజీ” 

ఒప్పందమనుట కుర్ణూవదము. “రామ కథా సుధార్దవమున" చిత్తీసాయుధములచే 
గొట్టిరి పవనతనయునకును బత్తీస్ అనగా ముప్పదిరెండు. ఆయుధములు ముప్పది 

రెండువిధములు,.“'శతక ంఠరా మాయిణముని | శ్రీరాముడు సేనాస మేతుడై బయలుదేర 
నొతనితో 'బారుమీకినయటి పేరైన జుల్మతీ గుజ్జాలు కోటానుకొటులే దరలినట. జుల్మతీ 

గుజ్జములను మాట శిష్టవాజ్మయమున కూడ కలదు. సింధుదేశపు గుజ్జిముల 
సైంధవములన్నటుల జుల్మతీ గుజ్జములు కూడ దేశమును సూచించునవి కాబోలు, 

“నలచరత సదముటో “మేలయిన పట్టు శమేనాకు లోనిశ్లమేన= శామ్యాన 

శబ్దమునకు వ్యావహారిక రూపకము.*తల్కొ-ప్ప కీన్కా-బు తాబిదుం గట్టికీన్కాబుజ= 

కిన్దూబు శబ్దమునకు |భ్రష్టరూసము. 

“శ్రీకృష్ణ జవనము'పాట లోభూతకికి కబురం పెనూ'* ఆని కలదు.కబురు= 

ఫ్యర్తమానమవి యర్థము. సిసలైన ఉరూపదము ఖబర్. 



భాషా సారస్వతమలు =డొరా 

“ఆండాళ్ చరిత్రము నీపగల్పత్తు రాపత్తుత్సవవై భవ మచట జాచువారు” అని 

కలదు. పగలు (టి) పది రాత్రి పది యని యర్థము. (ద్రవిడమునుండి వచ్చిన 

మూటయిది.* శ్రీవరాహ వతారచ౭(త్రముిన నిశాన,నదురు,తాలింఖానా,జా గీరుదార్లు 

జబర్ దస్తు, బందోబస్తు, దరోబ స్తు, దివాన్ ఖానా, మహల్, కచ్చేర, చావడి, 

బకాయించి,బ త్రీసాయుధములువంటి ఉరూపదము లున్నవి “గంగావివాహమున 

దాకలా(దాఖలా )యను పదము కలదు. 'భళ్లాణరాయచరి(త్రము"న దిరసు( Dress 

శబ్దము కలదు. 'కొమిరెల్లి మల్లన్న” కథలో శేరిదారు, కోటిడి, తహశీలు వంటి 

ఉర్దూ పదము లధికముగా గలవు. 'చిరతని తెప్పోత్సవ ఓడపాట"లో రయిలౌసు 

(Rail House), గులోబులు, వాలు షేడులు వంటి ఆంగ్రపదములున్నవి. 

“బాలనాగమ్మకథ'లో చిన్నెవాండ్లకు సత్కా దీసీరి, ఇది “సద్ధా' శబ్దమునకు 

కెలుగురూపము. ఇంకను బందు, ఆరాబు, ముస్తాబు,పర్యానా, జామీను,దరో బస్తు 

మున్నగునవి కలవు. “ఎరుకల నాంచారికథలో గాబర, గాభరా పదములున్న వి. 

ఇపిగభ్రానొాయను ఉర్దూ పదమునుండి పుట్టినవి.“మరయాద లేని కులము మక్కాం్ర 

కులము "మక్కౌార్ అనగా మోసకాడు. “సవతుల కయ్యము పాటి'లొ తావీదు, 

మొకాసా వంటి ఉర్దూపదము లున్నవి. “కాంభోజరాజుకథిలో తెల్ల యేనుగు పె 
రత్నాల “అవుదా'పన్నిరని కలదు. ఇది “హౌదా” శబ్దమునకు తెలుగుసేత. 

“గాంధారి కథ'లో రాజుగారు'కచేరి బరకాను చేనిపోయిర, కచేరి, బరకా స్తు 

ఉర్దూవదములు .* చలిహిమహల్ దార్లు''కవచీతబ్బాలు" ఏమి పదముల్ :బహుజూరు 

అను ఉరూపదము “బిహుజారునిగా మారినది, “నిర్ 'పేషి అనగా తురాయి యని 

యర్థము. “చిజుకీ” చాబుక్ అను పదమునకు తెలుగు. కొరడా యని యిర్ద్హము, 

మాఖూబ్ మౌఖూఫ్ అనుటకు.“సారంగధరచరిత్ర శారద వరుసిలో చేయించే 

నపుడు కూచీలు అని కలదు, సపరివారముగా బయలుదేరుట యని యర్థము. 

'కూచ్' ఉర్దూపదము. ఇంకను కుడుతాలు, టోపీలు, జామాలు, జండాలు, 

కాసాలు (ఆంతఃపురోదో్యగులు) దుకాణాలు రగడు( రాపిడి), పొజు, బందీలు, 

వైరు వంటి శబ్దములున్నవి, 

“కాలజ్ఞాన తత్వము లందు బందు, ముసద్దీలు, సదరు, ధగిడీక, (ధగడ్ 

అనగా.మిండడు ) బంచోద్యు లుచ్చా, ధూ _త్తెం మున్నగు శబ్దములు వేదాంతుల 

నోట వెడలినవి, “తారకామృతసారముని సవ్పియ్యము (సబ్బు బియ్వమండారు ' 



తపతి తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

కూడ) కాననగును. ఇది సాగూ శబ్దమునకు వికృతి. భడవా వంటి పదము 

లున్నవి. 'రామదాను చరితముిన హుజూరు, అర్జీ, కి_స్తీ, ఖర్చు, ఖాయిదా, 

ఫిర్యాదు, కారుబారు, సాలాఖరు, ఖైదు, హజత్, బందిథాన, స్రక్తుచేయు, 

రసీదు, రవాన వంటి పదములున్నవి. 

ఈతీరుగా నెన్నియో పరభాషాపదములు తెలుగు వలువలు ధరించి తెలుగు 

లై పోయినవి. వాని మూలమున తెలుగు భాషకు వికాస మేర్పడినదని యంగీకరింప 

వలసినదే. ఎంత మడికట్టుకొని యున్నను పైన పేర్కొ-నబిడిన కొన్ని 

శబ్దములనై నను కనీసము వ్యవహారముననో సంభాషణముననో వాడని తెలుగువా 
రుండరు, పరభాషాపదములు మన భాషను పాడుచేసెనని తలచుటకన్న 

సహృదయత తో వానిడదలన భాషకు గలిగిన మేలునెన్నుట లెస్స. 

వ్యావహారిక భాష 

జానపద గేయములందుండు భాష వాడుక భాష కనుక నిది కావ్యభాషా 

వ్యాకరణమునకు లొంగకుండును, ఆ భాషను కావ్యభాషా వ్యాకరణపు 

కొల(బద్దలతో కొలచుట యసమంజసముగా నుండును, వ్యాకరణ విరుద్ధములగు 

భాషాసిషయములు జానపదగేయములందు బహువిధములుగా నున్నవి. వ్యావహారిక 

పదరూపములు, దుష్టసంధులు, దుష్ట నమాసములు, (భ్రష్టరూపములు, శివకవు 

లుపయోగించినట్టి పదసముదాయము, జానపదగేయములతి దధికముగా గానవచ్చు 
భాషావిషయములు.వై యాకరణుల కివి సమ్మతములు గాకున్నను భాషాళా స్ర్రజ్ఞుల 

కివి యింపు గొలుపును, మరియును కోట్రజనుల నిత్యవ్యవహారమున 

(ప్రయోగింపబడుటచే నివి తమ వ్యాకణమును తామే నిర్మించుకొన్నట్లు 

కొననగును. అట్టి [వయోగములు కొన్ని మచ్చున కుదాహరింతును. 

దినవెచ్చము, (పాణగొడ్డమువంటి శబ్రములను శిష్టసాహిత్యమున 

(వయోగించిన (శ్రీనాథమహాకవి జానవదులకై రంచించిన పలనాటివీరచరి(త్రమున 

నట్ట శబ్దములు (పయోగీంచుట వింతకాదు, 

“కొలువులో నాయుడు కొనరెట్ట వట్టి కులవగ దీర్చ వీకొడుకితడంచుి కులపగ 

మి(శసమానము. వ్యాకరణ మంగీకరింపకున్నమ శిష్టకవి (ప్రయోగమునను 
(వయోగ బాహుళ్యమునను సాధువై నది, “ఘనమైన రుంజలు కనకత ప్పెటలు ఇది 



భాషా సారస్వతములు ౭౦౧ 

కూడ మి[శసమాస మే. “ఇతర వస్తులు మోసి యేతెంచునట్టి వ స్తువులనుటకు 

మారుగా వస్తులనినాడు, (ప్రథమావిభ_క్తి ప్రత్యయమగు “వు”లోపించినది, ఇట్టి 
(పయోగములు శివకవు లందధికముగా నగుపడును. ముందుముందిట్టి శబ్దము 

లింకను రాగలవు, “నరికితే జలములు నడిమికి దెగవి నంకినచో యనుటకు. 
“శపానవాలని తలపకపోతితప్పు + ఆనవాలువాతప్పాననాలు.టుగాగమమురాలేదు. 
పినయెల్లయ రచించిన “కాటమరాజు కథిలో నిట్టి సంపద బహుళము, *తజచు 
మాటలు మాని దాగుండు మనుము క్రార్ధ'కేకార సంధి. “కాలారి చేతికి (గ్రక్కున నిచ్చి 

కాలర్ (దూత ) యనుటకు. *చక్కుగా శానావశానల గూల్చి సేనాసమాహాముల 
దెల్బటకు సేనలకు వర్ష్మక్రమ భంగము. *కదసి యాదవులును కొటార్ల నరకి 

ఛందస్సు కొరకు కటారి పొడుగై నది. *సరిచూడ పగ దళము శాన యున్నదియుీ 

చాల యనుటకు. *మేండైనరాగాలు మెరసాడసాగో మెరసి (/- ఆడు, అవతల పెడికం 

టదిరివడి లేచె 'పైడిక్రంటి _ అదిరిపడి. “తగనొవ్ప వాదాలు (తవ్వించి యపుడు” 
ఓదములనుటకు, “ఘనగుంపుగా నున్న గడ్డపై బడెనుి*ఫొద్రలు దూరాడాడ పొంచుండ 

సాగె “వన్తి మేమిటికని వగ జెందువారింకనకపువ్వుల దట్టి కానెగా గట్టి *కాలిదళములు 

కదినె కనకపొడి రాలి వింతగా శిరమందు వీరజడ యల్లి (రాకట్టు ఉంగరాల్ రత్న 
కడియాలు “పాదకానుక పెట్టి పంతమీడేర్చి *ఏకాండమున గొటై నెంసిద్ది రాజు 
“కలవరపడి యంత ఘనవాల వేసి ఘనమగువాల, వాటోవాల యను శబ్దమును 

తెలంగాణమున వల వలలో యశదురు. *ఆ(గుడై పోచయ్య యశ్యంబు నెక్కి” 

ఆ|గహియై యనుటకు, *ఎడపక వగతుర ఎదములు వగులి ఏద్రలనుటకు, “ఆవుపె 

జెలరేగి హోగులై మండి” 4........ కొని ఏకపొగడుచు గొండనేనెదవు నిరంతరము 
పొగడుచు ననుటకు. *6మూన్తు తెరచుచు వత్తు మురిపెమే లేక్రి /గోలెలు దొలిపించి పాలు 

బోయిపస్తే (వండిన చేలెల్ల పరిజేస్తే మంటి 4కడు పెద్ద ధరియించి గండ పెండెములుి 

గండ పెండేరములనుటకు, వలవక్ష మొనరించి వనురేశ్వరుండుిపక్షపాత మనుటకు. 

“దేశింగురాజు కథలో” 'ఘనగుట్ణముివంటి మి(శ్రసమాసములును ఎక్కుక్క 
కోళ్ళ(కొల్ల గొట్టుట ), ఒళ్లుకు ( ఒడలికి ) వంటి వ్యావ చ రిక రూపములును కలవు, * 
“బొబ్బిలి పదములో తయారుగన్నండి, భేటికిరన్నండి, తెన్నండి వంటి పదములు 

తయారు గండు, భేటికిరండు, తెండు అనుటకు మారుగా వాడబడినవి. “తన 
కోడిని సవరించి తాయిగ విడిచేను” నాయిశబ్దమున కిది జానవదరూపమై యుండును, 

గొల్లున, భల్లున. నవ్వులనుటకు మారుగా ఘల్లునవ్వులు అనినాడు, ఉల్యాయ, 
~~ 



86.౨ తెలుగు జానవదగేయ సాహిత్యము 

ఉలుఫా (కానుక) శబ్దమునకు వ్యావహారిక రూపము. 'కోరుపులి క్షోరాడుప్పలి 

యనియో కోరపులి యనియో లేదా కోలుపులియో తెలియదు. *గుండుమందు వేసీ 

యపుడు గెట్టన చేసీరోఘట్టన శబ్దము గట్టన, గెట్టనగా మారియుండును,*ఆలంగారము 

యెక్కినారు భేరీ శ్రీలు దొ “అలంగము శబ్దము ఆలంగారముగా మారినది, అలంగ 

మనగా వ(ప్రము లేదా కోట(పాకారపుగోడకు మట్టిచేత గాని రాళ్ల చేతగాని ఏర్పరుప 

బడిన కొడు. “రవిడిగుండ్లు దొరలించినారు భేరిత్రీలు దిశ త్రువులపై కోటమీదనుండి 

దొరలించెడు గుండ్లు.రావడి, హావడియనగా ఉపద్రవము. ఉస్మద్రవము కలిగించు 

నట్టివి రావడి గుండ్లు. రావడిగుండ్లు రవిడీ గుండ్లైనవి.బొబ్బలి పదము సిసలైన 
జా 

జానపద గేయము,కనుక దీనిలో నధికముగా వ్యావ గరిక [ప్రయోగములున్నవ్ని 

భాష యంతయు వ్యావహారికమే కనుక ఉదాహరించుట యనవసరము. “తి 

ననుటకు “బారాకోడి ది యని పదము ఇప్పి భిక్షమె_త్తెడువా రుపయోగించు 

మాటలే ఇందున్నవి. 

*పెద్దాపురము కోడిపందెము"ల పదము_జానపదులనుండి యుద్దరింపబిడ్ 

సంస్క_రింపబడీనది. పూలకోడిని సింగారించునప్పుడు “పాతికవరా ల్చంగ లా 

కాలికి పెట్టారు, ఆర్లకు ఆయినా బంగారపు రేకులు పొదిగారు అని పప్పబడినది, ఆరె 

లనుటకు ఆర నినాడు జానపద కవి. ఆరె యనగా కోడి కాలికి వెనుక భాగమున 
నుండు ఒంటి గోరు.“బంగారు తిమ్మరాజుికథలో “మోళీదిద్య'యను పద మొకటి 

కలదు ఇది మోడి శబ్దమునకు వ్యావహారిక రూపము, గణీకాదులు మొగ్గవాలి 

కొలికి సమీపమందుంచిన వ స్తువునులేవనెత్తుటను మోడియందురు.తెలంగాణమున 

మోడి పెట్టుకొనుట యనగా పోటీసెట్టుకొనుట. ఇది పందెము, పోటీ అను. 

అర్ధములలో వాడబడును, 

'శాంతగోవిందనామములందు అవతలకు పోనేల _ ఆరట్లువడనేల? యని 
కలదు. ఆరడీ, ఆరళ్ళు ఆరట్లుగా మౌరియుండును. స్త్రీల పాటలన్నియు 

సాధారణముగా వ్యావహారికభాషయం దుండును, పాడుకొనునప్పుడు శబ్దములు, 
దీర్భములు (హస్వములై (ప్రూస్వములు దీర్హములై. ఏగుడుదిగుడు లగుచుండును 

ఆయా 1పకరణములం దుదాహారింవబిడిన పాటలను చూచినచో వాని భాషాన్యరూవ. 

మేర్చుడగలదు. 

సీత గడియిలో “వొంటొంటి చినుకుకే వక చెంగు'దడిసె”. నవి కలదు. 
he 
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'“అంకాయాగము* పాటలో ఇం[దజిత్తు ఆంజనేయుని “ఏనూరు జంరుణి ఏక 

గొలుసుల వేన్ కబ్టునే కంబములకుి' __ ఏక్రగొలుసు వైరి సమాసము. జంరుణీ 

యన నేమిటో? “శునకము దెచ్చి వెదురుబద్దను తిన్నగా గట్టితేను.ఆంతకంతకు జవుకు 

అధికమౌనేగాని ఎన్నిటికి తిన్నుబిడదు? జవృక్రన వంకరయని యర్థము కాటోలు. 

“సుందరకాండ సదము”లో “వేగుమానంబయ్యె యెల్లలోకములూఅని కలదు, వేకువ 
శబ్దమునకు మారుగా జానపదగేయములందు తరచుగా వేగుమానంబయ్యె నను 

టమ కౌననగును “కుశలాయకములో రావణుని వర్షనమున 

“ఎంతయిన వారలకు ఎట్టికొట్టము చెప్పి,ఇంట కట్టగ జేసె దండి రాక్షసుడ్రని చె చెప్పబడెను. 

వెట్టియే ఎట్టిగామారెను. దానికీ ఊతగా కొట్టము చేరెను. అన్నము గిన్నము, 

పాలుగీలువలె వెట్టికొట్టము పుట్టినది. “కుశలవ కుచ్చుల చరితముిన “వండిన 
చేను పనులు మేనిత్తే కేపులు గట్లు మేసున చెపుమి యని కలదు. “కుశలవ యుద్ధమున 

యాగాశ్వ్యమున కెదురుగా “హరియప్పనములు ఇచ్చెడివారు'ండిరట. హర్యర్పణ 

మను మాట హరియప్పనముగా మారినది. దీనినే తెలంగాణమున హ రెప్పనాలు, 

అరెప్పనాలందురు, “రామకథా సుధార్ణవమున రామునితో సీతనుగూర్చి చుప్పనాతి 
“కొరిమాలిన దుర్గక్షణి జానకి కొరగాదది సీిక్రనెను. శైవకవి (పయోగమట్లు 

జానపదుని నోట దుర్లక్షణి పదము చక్కగా భాసించినది. మాయామృగమును 
బట్టుటకై రాముడు “అప్పుడు రాముడు రొడ్డ గవ్పుకొని చప్పుడు గాకుండ, (వేళ్లు నేలపై 

మోపి నడచుచును వెనుక దిరిగి నిల్చె'ను,వేటాడువారు మృగమున కగపడకుండుటకై 
రొడ్డ (కసవు, బురద) కప్పుకొందురు. 

“శతకంథఠరామాయణము'న “ద్వాదశామడ పొడవు ద్వాదశామడ నిడుపు 

అందముగ విలసిల్లు అయోధ్య పురము" కలదు.'సీతాకలా్య ణము” పాటలో సీతమ్మ 

“కీరపలుకుల బాలి యని వర్హంపబడెను. చిలుకపలుకు లనుట కిది వై రిసమాసము, 
“నలచరిత్రపదము'లో తనభార్య “కలశ చేకొని జల బోయంగి భీముడు 
నలుని పాదములు గడిగెను. సాధారణముగా జానపదగేయములందు శివకవి 
(ప్రయోగములవలె తత్సమశబ్దములు విభక్తులు చేర్చకయే వాడుట కలదు*వచ్చి 
వతనమునకు బహుగట్టివాడిబహుమంచి శబ్దమిది,' విరాటపర్వాంతర్లత' కీచకవధ'లో 
గుజ్జములు కాతునని కొలచె సహ దేవిఆని కలదు. (ప్రథమావిభ క్తి ప్రత్యయల్ పము. 
విభక్రి(పత్యయములు లేకయే జానపద గేయములందు సహ దేవు, రాము, కంను, 
విభీషణు, హనుమంతు, శబ్దములు (ప్రయోగింపబడును. కీచకుని'మళ్లె తైలముతోన 
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మరి నలుగుబెట్టి, సూగంధి గంధమున అటకల్లు గాచి మజ్జన మాడించిరి. అటకలి 
(నలుగుపిండి) ఆటకల్లుగా మారినది. “బంగారు తరికోళ్ళ పశ్చైనుంచాముి త్రట్లిచ్వైన్స 
శబ్దము తరి యెనది. “శ్రీకృష్ణజననము" పాటలో *భూతకికి కబురం పెనూ అప్పుడా 
భూతకి చను దెంచేనూ పూతన శబ్దము జానపదుల నోట భూతకియైనది, “గుమ్మడు 
పొటలో*లో “వడక (బాహ్మణ వేషమున నే బలినడిగితి దానమిమ్మనిివడ్తుగు వడకగా 

మారినది, ఉపనయనమును వడకలగ్న మందురు. *గయోపాఖ్యానము జంగం 
కథిలో *“గానలోలుడిపు డింతటి శాబ్ది బూనిన విధమేమోో (ప్రతిజ్ఞ యనుటకు శౌబ్ది 

శాబ్దము వాడీనాడు. శపథశబ్ద మిట్లు మారెను గాబోలు. “తిరుమం(తము పాటిలో 
బోగముది ఈటిసాని! యనబడెను. ఇది “*వీటిసాని శబ్దము కావచ్చును. 
“ఏకాదశ్రీమాహాత్య ముని సమస్త [ప్రదేశములనుటకు *సర్వచోటు? లనినాాడు, 

“ఢశ్రీవరాహావతార చర్చిత్రము'న “నాలుగు వందల ఏపుల తోటి? వేటకు 
బయలుదేరిరి, వేయి కుక్క) శబ్దము ఏపి, ఏపులుగా మారినది. “జోడు కోరలు 
వో డేతు నన్నడుివడివేయట. మృగజంతువు, స్వప్త్పయేడు లోకములు, రణయుద్ధం 
వంటి పదములున్నవి- పాపమ్మలింగము పంది నెదుర్కొని బల్లెముతో 
“రెండుమూడు చణుకులు చణికీంది, నాలుగైదు హోలల్లు చూపింది” హోల్ల యన (దావూ) 

పట్టు కావచ్చును. "దకుని యజ్ఞమున బాగుగా పాటబాడెడువారనుటకు 
సత్సాటకులని కలదు. ఇంకను నెలనెల పడుట, దంతుర్లు బట్టుట వంటి శబ్దము 

లున్నవి. "గంగా వివాహముని నవరత్నగధె, మూలదుంప, వృషభ'టెక్కెము, 
మలినకొంపవంటి సమాసములు 'పెక్కులున్నవి. “(శ్రీయాళమహారాజు చరిత్ర 
జంగం కథిలో పుర వర్ణనమున “వాటముగా ఫలతోటలు గలవు దీటుగ అనగరిన్ 

అని కలదు, “శ్రీయాళరాజు చరిత్ర పదములో దళతలలని కలదు. *“భళ్లాణరాయ 
చరి్యత్రము న వల్లుకు( ఒడలికి ) తప్పితము, ఒప్పితము వంటి వ్యావహారిక పదము 
లున్నవి. “కొమిరెల్లి మల్లన్న కథిలో దైత్యమూకలు బహులము, +చిరతని 
తెప్పోత్పవ వోడపాటిలో విళవంబుతో వారు వెడలి రాగాను, ఠాకనా ల్కుందుగా 

టంపరంబుగను,వీకతో నడవగా విజ్ణివీగుచునిక్రాకనాలు టంపరంబుగ అనగా నేమో! 

“వందిమాగధులెల్ల వపా మీరగామీగ్గి క్క పాటలో శూ(ద్రాదుల సంభాషణము నిజమైన 
జానపదుల భాష. ఈ గేయ మంతయు త్ పలరాప్ కుదాసారణముగా 
జూవవచ్చును. 

££ ఈటిసాని = వీటిపానిీవురనుదృశః స్మరచేష్టితం స్మరామిి(భానుకవి పుర ప్రీ) == వేళ్య. 
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“బాలనాగమ్మ కథ'లో “దాహనలీంద్రలు కొన్ని పెబ్టనమ్మాిచ్రలివందిరి, చలి 

వేందిర శబ్దములు సలీం[ద్రగా మారినవి. పొక్కలి = మూడు రాళ్లు పెట్టిన పొయ్యి 

పొక్కిలి మైనది. సంతానము లేదని తెలిసికొని భూలక్ష్మీ *కుప్పటంబువలె కూలె 

నమ్మాలారా కుప్పట మేమిటి? “తంగెడు మల్లెలు చేత విరుచుకొని, బాలనాగునె రెండు 

నంధించెేమల్లైలను పదము బరికలు (బరిగెలు) అనుటకు మారుగా వాడబడినది, 

“ఆరె జయిరీ ఆవొ మన్నడయ్యి ఫక్తీరు కుక్కను బయిరి యని పిలిచెనట, ఖై రవ 
శబ్దము బయిరిగా మారినది, “దాని మెడకు కొనవం గప్టేనికుక్క_ మెడకు గజ్పైడు 

వంకె కట్టె కాబోలు. “కమ్మవారి పణతి పసల బాలరాజుకథి లో 'ఎంతమా(తము 

కీయవచ్చినారు కొనవచ్చినారని యర్థము, లక్ష్మమ్మ కథిలో పోబిడి (పోబడి = 

జాడ) కరుగుల బిందెలు ధనప్పు బిందెలు కలవు, కరుకులనగా రూకలు, “నోటి 

గామిడి చేతను అమ్మయ్యా" శతెలంగాణమున *నోటిగాయి” యందురు, గామిడి 

యనగా [(శ్రేష్టము.ఈ యర్థము పొసగునా? లేక గాంభీర్యమను శబ్దము గామిడిగా 

మారెనా? “సన్యాసమ్మ కథిలో బాలక శబ్దము వలెనే “బాలకి” శబ్దము (పయోగింప 
బడినది చిన్నపిల్ల యనుటకు 'చినదాయి వాడబడిన దిచెంచన్నకు బుణము వివ్పలేదుి 

వివాహము కాలేదని యర్థము. “మూనాలు మూడు నాళ్లనుటకు. *ముకుతి 

( ముగుదుముగ్ధ కాబోలు,“పాపమ్మ పేరంటాలమ్మ కథిలో తలహార సాన్నము 

శిరస్నాన మనుటకు వాడబడినది.'ఎరుతల నాంచారి కథిలోవడిగల నీ గుజ్జంబు 
నుడితోటి గలదు సర్కారిబాబు సుడి సూడి, చూడి శబ్దమునకు వికృతరూపము, 

తెలంగాణమున సూడియందురు. “వందూము పనువచ్చట పట్టువేశారు వట్టువేయుట 
యనగా (ముగ్గు వేయుట.ఇది నిఘంటువుల కెక్కలేదు. దేవతల నారాధించునప్పుడు 
పసుపుకుంకుమలతో పట్టు వేయుదురు.“వీరరాజమ్మ కథిలో *దౌం(డాంగి ముండా వె 

దుష్టురాలవె రాజమ్మిదౌం(డాశిగి యనగా తెలంగాణమున గయ్యాళి యని యర్థము, 

అదే దౌం(డాంగిగా వాడబడినది. “రొజ్జగాలి ఇచ్చట వీచుచున్నది నాయని చలిగాలి 
యని యర్థము. 

“కాంభోజరాజు కథిలో (బాహ్మణుడు రాజగారిని “స్వయంపాకము ఇప్పు 

డీయ్యుము పదావరర్హి ఇవ్పుడియ్యుము? అనెను, సదావృ_త్తి (జైరాగులు లోనగువారి 

కిచ్చెడు వంట సామ (గ్రిశబ్దము సదావర్హిగా మారినది,మాణిక్యాలదేవిని'శరాబంది 
కానిలో నుంచిరి, చెర మరియు బందిఖానా శబ్దములు కలిసి క త్తిచాకు వలె i | గ 
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శరాబందికాన యైనది. తల్లి చెరలో నుండగా పుట్టినవాడగుటచే శరాబండి 

పేరు కలిగెను. ఇటువంటివే క్షత్రియ గొడుగు (ఛతము గొడుగు) మ 

బారాపన్నెండు శబ్దములు.'గాంధారి కథిలో పద్మగంధి సంతానార్థమై'నొయ 

నోములున్ను పట్టరాని _వతాలున్ను పఖైను నోచరాని యనుటకు నొయ్యరాని 

వాడబడెను, ఈ (ప్రయోగము మహబూబునగరం మండలమున కానన? 
“కచ్చపాలి క్రక్షపాలశబ్దమునకు వికృతి. “జోడాలవారు? వా ర్ర్హావాహు, 
అర్జములో వాడబడినది. జోడ6గి యనగా పరుగె_త్తెడు కుక్క_.జోడన అశ, 

విశేషము, ‘కలికి గాంధారివేళి యనుమాట జానపదులు తరచుగా వాడె, 

నడిరేయి యని యర్థము. గాంధారము, గాంధర్వమనగా దినసపమౌంళ। 
అర్థము కలదు.కలికి యేమిటో ? “మర్లుబాటు” త్రిరుగుబాటనుటకు వాడబడి 
“మోచేత మోకాట కుంది ' కుమ్మియనుటకు. “వాండ్ల ఆవజీవాలు పోయి” ? “వె 

నడిచేను వైళమ శబ్దమునకు జానపద రూపమేమో ! *కోసమాట లాడే 
కారెడ్డము కారొడ్డెము లనుటకు. “దూనుకొనుటి పారిపోవుట యని యర్థ 
“సోలు చాలనుటకు తెలంగాణమున వాడుకలో నున్నది. “కుందాయి పీ 

కుంద పోటులు కావచ్చును. కుంద యనగా తుపాకి మడమ. పుండ్లకు “౮ 
దోమ యీప్త పుట్టకుండి ఈప్ప పురుగు. తెలంగాణమున ఈపి యందురు. + 

యనగా పుండులో పుజ్టెడు పాచి. “గవిడి గవను శబ్దమునకు జానపదరూపః 

తెరలనుటకుోడ సరాలిను పదము వాడబడినది.“వట్నం బగ్గంపాడు అయి; 

పూ_ర్టిగా నాశనమైన దనుటకును పారిపోవుటకును తెలంగాణమున బె 

పాడందురు, “మన కేమన్న కామాటీలు వున్నారా కామాటమనగా మోటువ 

బొంబాయిలో నున్న తెలుగు కూలీలకు కామాటీలనియు,వారుండు వాడకు కామ 

పురమనియు పేర్లు. “ధర్మాంగద చరిత్ర పాముపాట' లో “సీమంత గాజు 
సీమంత మప్పుడు 'పెళ్లుడు గాజులు. 

“సారంగధర చరి(త్రశారదవరుస'లో “తొత్తు గశిమాడగాను మొ క్కేరు 
“గండదిండపై గూర్చుండ బెట్టి గండశీల లనుటకు. “అగపు నేయకుం డనుచు 

వేడంగి ఆలన్యమనుటకు. 

“కాలజ్ఞానతత్వము'లందు పద్మగిన్నెనిరర్వయలు,వ ప్పిరి,ఇ స్పిర్తికొ ప్రి 

పట్టుతనంటది వంటి రూపములు కాననగును. “శుద్దవిరుణ తత్వకందార్ధ దరువ 

అందు దీన్ని వీసానికి, లేదనేటట్టు, హుళ్ల క్కె, దీన్నె, చే_స్టిని కనుక్కోం 
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లేందౌ (లేందగు), కూకుడు వేరు (కూకటి వేరు), రెండోది, మానుకోనుండడు, 

తలపో సె, ఇస్తి, దయవ స్తే, బుద్ధికి, చెర్లు, కోనేర్లు,సరిపడ్డది, ఎర్లు, సాటువలు 
(చాటువులు) చౌరంగ, సౌరంగ (సవరముగా) లోతంచెంచి, సాధనాని 

(సాధనయని) దీనందుం డెడివంటి పదములు కొల్లలుగా నున్నవి. *తారకౌమృత 

సారిము'న దృళ్యచిన్నెలు, మూ(త్రకొంప, నరళల్యములు (నరములు మరియు 

శల్యములని )వంటి సమాసములును,'* వేదశాస్త్ర పురాణ కావల మీదనుండే బోధ దెలిసితె 

వంటి విభ క్రి పత్యయములు లేని (పయోగములును గలవు. “వేదాంత కుచ్చెల 

కథిలో “ఏంచగడ్డములు పెంచినగాని యని కలదు.'ఏగంటివారి వచనము” లందు 
వేయిరేకుల పూవు తుమ్మ్యెద్వా ఆది వెలుగును జగ మెల్ల తుమ్మెదా, సద్దూరు నడుగా వె 

తుమ్మెదా, పువ్వు సద్యజూపు నీకు తుమ్మెదా యనికలదు.సద్యఃఅనుటకు విభ క్రి 
,పత్యయములేని (ప్రయోగమిది,*:యవ్వాన మందవె తుమ్మెద, దిహుపువ్వుల వాసనె 

తుమ్యెదాః[కొవ్వి నీవెరుగావె తుమ్మెదా నీకు నివ్వినేరము లేదు తుమ్మెదా? బహుపువ్వులు 

బిహుమంచి వంటి సమాసము, 

“ఏల్ల మ్ముకథ*ల్ *ధర్మచెలమిదోడ్తించిరట, ఈ యుదాహారణము లన్నియు 

కేవలము నామమా(త్రమునకే. ఇట్టి న్యావహారికరూపములు న్యాకరణవిరుద్ధ 
(పయో గముళలు జానపద గేయములం దంతట నుండును, వాని నన్నింటిని 

'పేర్కొనుటకు స్థలము చాలదు. స్థాలీపులాకన్యాయమున (_గహింపవలసినదే, 

అలంకారములు 
భాషకు అలంకారములు _మెరుగులు దిద్దును. అవి *కవితాలతాంగికి హోర 

కటకకంకణొోదుల[కియ న న నలంకారభావ మొందు"ను]. 

కవితాకళ పెరిగిన కొలది యలంకారముల సంఖ్య పెరుగుచున్నది. ఆదికవు 

లధికముగా నలంకారిముల జోలికి పోలేదు, నిర్మలమై, నిరల౦కారమై 

యాత్మ(పేరత మైన మనోవిన్యాస(ప్రాబల్యమే యధికముగా గల పూర్వుల 
కవిత్వము సరళముగా నుండుటచే (ప్రజలకు తొందరగా (గాహ్యామగుట నున 
మెరుగుదుము. ఇటులని వారెట్టి యలంకారములను వాడలేదని నా యఖభి_పాయము 

కౌదు. కొన్ని యలంకారములు సహజముగా నుండును. మరికొన్ని తెచ్చి 

పెట్టుకొనినవిగా నుండ్డును. పూర్వులు (పయోగించిన యలంకారములు 

సాధారణముగా స సహజమగు నలంకారములు*అవి యా మాటలందే యుండునట్టివి. 

అర్జాలంకారములందు ఉపమ, రూపకము, దృష్టాంతము వంటి యలంకారములు 



౭౦౮ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

మనకు తెలియకుండగనే నిత్యవ్యవహారమున మనచే వాడబడు చుండును. 
“ఎందుకటుల కాకివలె నరచుచున్నా వను సాధారణ వాక్యమున నలంకారము 
గలదు. 

కనుక నిట్టి సహజాలంకారము లాదికవులు వాడినటులే జానపదులును 

తమ నిత్యజీవితమందు సంఘటపడునట్టి ఉపమ, రూపక, సహజో క్రి,దృష్టాంతాది 

సహజాలంకారములు వాడియున్నారు. శబ్దాలంకార(పయోగము జొనపదులందు 

చాల తక్కువ. ఎక్కడనో వారికి తెలియకుండ పడిన పదములు తప్ప వారు 

కావలెనని పట్టుబట్టి శబ్దాలంకారములను (ప్రయోగింపరు. అందమగు ఫ్రీకి నొనట 

తిలకమువలె, కొప్పులో నొక బంతిపూవువలె, ముక్కునకు ముక్క_రవలె, 

చెవులకు పోగులవలె సీ సహజాలంకారములు జానపదగేయసాహిత్య మునకు 

శోభను గూర్చునట్టివి. ముత్యాల కంఠసరులు, కేయారముల వంటి భూషణములు 

జానపదుల కుండనటులే వారి భాషయందు గేయములందును అప్పరూసపములగు 

నలంకారము లుండవు. అలంకారములట్లు ఉక్రివై చితి కూడ భాషా 

సౌందర్యమునకు, వికాసమునకు దోహద మొసగునట్టిది. వ్యంగ్యవై భవాదులతో, 

పాటు సూటిగా చక్కగా చెప్పుటకూడ నుక్తివిశేషమే.ఇట్టి ఉ క్రి విశేషములుగూడ 

జానపద గేయములం దుండును, జానపదగేయములం దుండు ఆలంకారములకతో 

పాటు వారి ఉక్తివై చి(త్రిని గూడ దిజ్మా(త్రముగ (ప్రదర్శింతున్ను 

“పల్నాటి 'పీరచరి(త్రము'న *నిరిపొత్తుచేయుట చెల్లును కాని-ఆజ్ఞ పొత్తిచ్చుట 

అది నీతి గాదు గంభీరార్థము నలతిమాటలందు పొదివి చెప్పుట కుదాహరణము. 
నలగాముడు నాయకురాలికి రాచకార జ ముల జప్పునప్పుడాడినమాట 

లమూల్యములు. 

కకొంచపు ఫణీయైన కొ టైడు కొరకు, ఘనమైన దండమె కావలెగాని, కూడదు సన్నని 

కోలల గొట్ట, తప్పెవా తమకాన దరముక వచ్చు, హెచైన బలముతో నేగుట 

సీత్కి మరణమైన జాలు మంచిది యంచు, తగ దెంపొనరురు దార్మిద్యయుతులు” 

సూటియగు మాటలు; చక్కని దృష్టాంతములు. 

కుమ్మ రామమునందు కుటిలత గచ్చ, ఫలము వేసిన భాండవటలంబు పగిలి పెంకు లె, 

పడ్డట్టు షెఘ కంపమొంద్వి .విడిబడి యేనుగుల్ వీధుల బారి “బాలడనని._ నన్ను. 
భావింప. వలదు, చిన్నమిరియమందు చెడునె కారంబు." 

బాలుడు యుద్ధమున కేగునని ఐతమ్మ శోకించునప్పు డాడేనమాటలు, ' 



భాషా నారస్వతములు తర 

“కేములు పూనెను చేమలు కాసె కడసారి ఫలములు కాకులకాయె, మనుజ రక్షణ 

లేని మల్లెపూదోట, కడి చూరపోయిన వడువయ్యె దం(డి, జల ముడు. పెనముపై 

చల్లిన భంగి, కపిన కుంపటి గాల్నిన రీతి అణగిన వగ పెల్ల అధికమై పొరఠెె నీడ 

నిధానంబు నిలిచి కన్నట్లు, వడ్లలో వ్యజంబు వడిగన్నమాడ్కి, గుడి జొచ్చి దేవు 

గన్గొనిన విధంబు, కంటిని ప్యుతుడ కాంక్షతో నిన్ను, తాడెక్కు పురుషుని తల్లికి 

అపై, గడమీద నాడు కర్కుశుని తల్లి కిని, శూరుని తల్లికి నుఖమేమి లేదు,” 

బాలుడు వారకాంతను దూలనాడునప్పు డన్నమాటలు. “బఇంటేలో భోజనం 

వీచ్చకు రాక, పరుల యెంగిలి కాసపడితిని గాదె.’ 

శ్యామాంగి వురుషుఆ నమ్మ గూడదని పలుకునప్పటి మొటలు*వర్ణ్యాగముల 

యందు వట్టుకవేలు,జలబిందుతతివలె చలనంబునొందు మనసొక చందంబు మాటొక తీరు”. 

స్వాభావికమగు ఉపమానములకు “*చెట్టెక్కి- ఫలమును చేనంటి చూచి, వేగ మే 

దిగి రాత వేసినట్లగునుి “పిడ్లు చిన్నది కాదె భేదించు కొండ చిన్న మిర్యమునందు 

చెడునె కారంబు, ఘనకపాలము కెక్కి. కాకనొందించు, మానక నోరంత మండును లెస్స. 

“గాడీ వీపున వెళ్లి గ్రక్కున అలుగు, మొగలి పూభంగిని మొనచంద మమరి వంటివి 

యుదాహరణములు. 

“ఎద్దు _కొవ్వి ఆబోతు పె రంకె వేసీన చందముని 
*తెరగొప్పు నెలుగుచే దెబ్బలు బడియు వెనుక మంగలముకు వెరచినయట్లు 

“నెట్టన పోయిన నీళ్లకు కట్ట, గట్ట నూపాంచిన గతి గాదె యిపుడు” 

కాటమరాజు కథయం దిట్టి అలంకారము లింకను సహజ సుందరముగా 

నున్నవి, 

ఆకు లన్నియు బండి యామ్మరి మీద, వడిజేనీ సుడిగాలి నుడిసినయపుడు, కౌరాకు 

డుల్లిన క్రైవడితో ను' *అందంబుగా వెదురాకు చందమున, తిరుమణీ తిరుచూర్లము 
దిద్దిరి తోడి *కందుకి..ఒన బోలె కాంతిలో నెగని” “పెక్కు. ముంగిసలతో పెద్దశేమండు, 

సాహసంబున బోరుళణ౧డాన నాఖి “బాతుపై నెగనేటి భై రవు వలెనోఏటికి మత్చ్యంబు 

లెదురేక్కినటు *ఏఐ లబ్ జాకు లెంతలేనినను-నాటనోపున యవి నలియునుగాకో*ోపూని 

దీవము సూచి పూనకవ. లల్ల-మలుప వచ్చిలో దిందు మలగునా యెట్లు” *కదనంబు కేగిన 
కాటి గుజ్జాలు-చెదరక జగడంబు నేయంగ గలవె “న (ర్రావుల కదుపు నాణ్యం బెయైన- 

గరంపు బౌజుతో గూడంగ గల వె మోబూరుగు తానెంత పొడుగు బెరిగినను-చందనముతో 
నది సరితూగగలదో *యెలమి జీలుగుచెట్ట దెంత లావై న.నల మేడ కంబాల నాచంగ 

గలదె, పాములు వారలు వదినూరులై న = “విస్తువాహనముతో విపదింప గలవె, యెలమ్ 

దూదికొండ లెంత “ఘన మైన=ననలంబు నొకయింత యణపంగ, గలవె మదియించ్చి 



పత తెలుగు జానపదగేయ సాహీత్యము 

యున్నట్టి మ త్రేభములు ను-బొదలి సింహముగూడి పోరంగ గల పి “ఉప్పెన కదులునే 
ఉడుత చప్పుడుకు? “కాకరకాయలు కడు పెద్దకాగ- చే డెక్కువవునట్లు చెలగె సీగుణము 
“దల్ల ని సీళ్లును సందముదాకంమెల్లనే పారును మితిమేం లేకి *గోం[డకప్పకు నోరు 
గొప్పది లీదః “(పవత్తిగింజపలె పండ్లు డెచెదవు _ నూతిలో కన్చవలె గాతరించేవి 
“మనగోరువారికి మరుగంతె కాని-చనిపోవువారికి చాటు లేమిటికిి “క్ర నుకెప్ప గోల్పోక 
కను మోసమగునె 

“దేశింగురాజు కథిలో యుద్ధరంగమున గాయపడిన రక్రసి కాంగులను 
“పూచిన మోదుగ చెట్టురీతి తన పోటర్లుండుటిచ్చే నని వర్ణించినాడు. సహజము మరియు 
నొచితీవంతమగు ఉపమౌనమిది ,బొబ్బిలిపదము లొ వెంగళ్లాయుని యొడలంతట 
తుపాకి గుండ్లు నాటగాోచూరు నీళ్ల లాగున రక్తము కారుతున్నది యని వర్ణింపబడెను. 
చూరునుండి సెక్టు నీటిధారలు పడినశ్లే తుపాకిగుండ్ల చే భేదింపబడిన వెంగళాయుని 
శరీరమునుండి కూడ అటులనే పెక్కు నెత్తుటి ధారలు నడుచుండెనని భావము. 
“ఆరెమరాటీల కథిలో (కొత్తగా కట్టిన పట్టణమును వర్ణించునప్పుడు “వగలు 
చూచిన పట్నం మల్లె పూచినట్లు, రేయి చూచిన పట్నము రేల పూచినిట్లుండెనట. 

“కంసల్య బై కలు'పదములొ “గౌరీకళ్యాణ పాట' శీర్షికతోనున్న సీతమ్మ 
నర్లనమునోవపిళ్లలో ముత్యమ్ము నిలిచిపున్నట్లు.నెలత సీతమ్మాకు రెండాయె నెలలు-పాలలో 

వగడమ్ము వబలియున్నట్లు పణతి సీతమ్మకు పావన్నచూలు?అని చక్కని ఉపమానము 

పొదువ బడినది. “సీత గడియి పాటలో “ఆడవారి కోవంబు ఎట్టిదో యనుచు _ మళ్ళి 
(తిరిగ్సిపరుం డెను రవివంశజుండు, అగ్గి చెంగట వెన్న ఎంతతడ వాగునో,ఆడ వారి కోపమ్ము 

ఆట్టిదేయనుచు, శీ ఘాన కలి నెను (శ్రీలకియంతి “సీతామ్మవారి వసంతం” పాటలో 

సీతమ్మ (శ్రీరాముని "పె వసంతము పోసి “పంజరంలో చిలుక పారిన భంగి పారి పోయె 

నట. “సీతాదేవి వామనగుంటలాడు పాటలో ఆట ముగిసినతరువాత (శ్రీరాముడు 

సీతమ్మతో “అఖిల(బహ్మాండములె ఆటపీఠములు, పరిమధర్మముచేత (ప్రజల రకించు"కే 

వనిడి డివ్బీలు,నభియ వీతో ఆట నేడు సం్యభమ మాయెనే” యనె ను,'సీతాదేవి ఆనవాలు” 

లో (శ్రీరామచశ(ద్రుని పాదపద్మముల నొత్తుచు సీతమ్మ ఆలసిపోయెను. అప్పుడు 
“చిట్టి ముత్యములు చిలికించినట్టు నీత నిరిమే నెల్ల చెమటలూ బో నోనట, *లంకాయాగము 

పాట'లో లక్ష్మణుడు మూర్శపోయినప్పుడు [శ్రీరాముడుఉప్పుకోనము వచ్చి నుుగీవుడా 
నేను కిప్పురము గోలుపోతి _ ఆలికోసము వచ్చి జాంబవా నేనిపుడు అనుజుణ్జి గోలుపోతి? 

నని ఏిలపించెను. '(క్రీరామవట్టాఖి షేకము"న గద్దెపెనున్న సీతారాములు అల్లుకొని 



భాషా సారస్వతములు కటిం 

తామరలు నల్ల గలువల్తు- అల్లికిల్లిగ బూసి వెల్లిగొన్నట్లు, కీరకన్యక చుట్టు వారాశిలోను? 
ax) గధ సాగా ae) రగా బు 

కోరకింతామరలు బూసినాయట్లు, మేఘములవద్ద యా మేలైన నెమలి, కదుపులు గొనివచి 

కిము శ్రకిన్నట్లు, ఇంద నీలాలు పోగులు బోసినట్లఉండిరట. రామచం దుని నీలవర్షము 
ర్ 

సీతమ్మ పసిడి మెరపులు స్త్రీలెంత చక్కగా వర్లించినారీ పాటయందు! 

౬ 

“లక్ష్మణదేవర నవ్వుల్ పాదములపై నున్న లక్ష్యణుని లేవదీసి | శీరాముడు 

“చందుడు లేని ర్యాతి మెట్టి దటబోలు, తమ్ముడా నీవులేని సభ యట్లుజబోలు, దీపమ్ము 

లేనిల్లు టెట్టి దటబోలు, తమ్ముడా నీవులేని సభ యట్లుబోలు, చిలుకలేని పంజర మెట్టి 

వటబోలు తమ్ముడా నీవులేని సభయట్లుబోలుిననెను, “సీకాకల్యాణము పాటిలో సీత్ర 

“కరిదంతముల బోలు కలికిషిక్క-లదిియని వర్ణింపబడినది. ఇది (క్రొ త్త యుపమానము. 

వరిపొట్లలతో పోల్పుట సాధారణము, 

'ఉషాస్వప్నమునిఉషానిరుద్దుల వివాహమును బాణాసురు డంగీకరించిన 
వార్త విన్న ఉషాకన్యఆకొన్న మనుజునకు అన్నంబు దొరికినట్లామె సంతోషమొం దె, 

పేదకను లభియించు పెన్నిధి విధంబునను వెలది సంతోషమం దె, దగగొన్న మనుజునకు 

దాహంబు దొరికినటు తరుణి సంతోషమొం దె, వడగొన్న సస్యంబు వాన దడిసినయట్లు వనిత 
సంతోష మందెేినట. “లక్షీ దేవి నర్షనము"న “వచ్చి పసుపు దుమ్ము విరిచినగతి మేని 

చాయవంటిదీ” “కొందుకుందు లేని నిండు చందమామ దెగడు మొగము వంటి వర్ణనము 

లున్నవి, “(శ్రీ వరాహానతార చరి(త్రముిన పిల్లన్నలింగము వరాహమూర్శితో 
యుద్ధ మొన ర్చి'పూచినట్టి తంగేడు చంద మున.భూమియందు పడిపోయెను బంటీ.పూచిన 

మోదుగు, పూచిన తంగెడు వంటివి క్షతగాతులకు చక్కని యుపమానములు 

కోటయ్యలింగము వరాహముపై నెక్కి.పోరాడెను,ఆతడు దానిపై ననే ప్రాణములు 
విడిచెను. వరాహము చనిపోయెను. “ఏనుగుమీద సింహము వలెను వడియున్న 

కశేబరము లని యుపమానము. *“శ్రీయాళ మహారాజు చరి(త్రము' జంగం 
కథలొ శివయోగి నరమాంస భోజన మడుగ (శ్రీయాళరాజూదారమ. తెగిన గాలిపడగ 

వలె తల్లడ మందుచును”బాధపడెను.'భళ్ళాణరాయ చరి(త్రముిన చల్లమౌదేపి ఎంత 

పలుకరించినను పలుకని మిండజంగమును చూచి ,“చలిది కూటిపై వెన్న చందమున 

నిలిచిన డీ విటి డ్రనెను. 

“బాలనాగమ్మ కథిలో సంతానము లేనివారి యిండ్లు “కందులు కొట్టిన కళై 
మందురేమి, కాయలు గొట్టిన మాను లందురేమియుని వర్తింపబడినడి.“కందులు గొట్టిన 

బి ౬ 

కళ్ళము' సామెతగా పరిణమించినది. తక్కిన ధాన్యముల కళ్ళములందు కొన్ని 



౧౨ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

గింజలు మిగిలియుండును కాని కందులు గొట్టిన కళ్ళములో నొక గింజయైనను 
మిగులదు, 

“కమ్మవారి సణతి పసల బాలరాజు కథిలో వాంరువు రొకచో కూడియుండగా 
“జోడు చం్యదులు పొడిచిన విధముండోనట. “లక్ష్మమ్మ కథిలో చింతచే లక్ష్మమ్మ 
“కుమ్మరివాము తగులుకున్నరీతి.గుమ్మడీసండ్లే కుళ్ళిన చందానీకు మిలిపోవుచుండె నట, 

“సన్యాసమ్మ కథలో*లో సన్యోసమ్మ* ఒడ్డిరిగి వృక్షమూ గడ్డ వడినట్లు నిలుచున్న పాటున 

ధరణి పై నొరిగె”. సన్యాసమ్మ పేడ నెత్తటోవ నది “తాబేలు వర్ణాన తరలుచున్నదిగా ఆ 

పేడ, కవ్పలాగున పేడ దాటెబ్భుకుందీ ఆపేడి. “కాంభోజరాజు కథిలో శరాబంది 

రాజిచ్చిన మందుచే కుష్టురోగికి రోగము కుదిరిపోయిన | వ్రేళ్లు “మోదుగ మొగ్గల 
రీతి ఆయె నట,గాంధారి కోథిలో“గాంధారి నానికము గద్దగోరు వర్ణము”. ఇట్టి యువమాన 
మేరును వాడియండలేదు, ఇటులనే “గాంధారి (వేశ్ళేమి పిల్లిసిసరుకాయలు, 

వూర్వకవులు (వేళ్ళను పెసర కాయలతో పోల్చిరి. కాని పిల్లిపిసరుతో నెవ్వరును 
పోల్చరై రి. “ధర్మాంగద చరిత్ర పాముపాటిలో “విభుని సౌఖ్యము లేని వెలది 
శృంగారంబు, అడవిలోవల నెమళ్ళాడినటు లుండున్రట్ర. 

“నారాయణ శతకము లో'ఎంత పాపాఠ్ము డైన మిము దలచి కృతకృత్యుడౌను 
పుడమి, నింత పరుసము సోకిన లోహంబు హేమమౌ నారాయణాియని కలదు. “రామ 

రామ శతకముిలో *గాలిలోపల దీపము ఈ మట్టికాయంబు ఏవేళనో కీలులూడిన 

బొమ్మయు బడునట్టు నేలబిడు రామరామి యని కలదు. “ఎల్లమ్మ కథిలో వరకు 
రాముడు కోపముబేతాటాకు మంటవలె దరికొని మండె నట, 

జానపదులందిట్టి సహజాలంకారములు కొల్లలుగా నుండునని కొన్ని 

మాతమే యుదాహరించితిని. ఉ(క్పేశవంటి యలంకారములు గూడ జానపద 

గేయములందు లేకపోలేదు. అవి కొలదిగా నుండును. కొన్నింటిని ఆయాకథలు 
వర్షించినప్పు డుదాహరించియే యున్నాను. 

జాతీయములు, నానుడులు, మారువూల పదములు. 
(కొంగొత్త శబ్దముల కల్చనము భాషావికాసమున కధికముగా దోడ్పడు 

వట్టి విషయము. మానవుని యవసరములు పెరిగినప్పుడు, సాంఘిక విషయము 

లందు మార్చులు సంభవించినప్పుడు, ఇతరులతో వ్యవహరించు సంబంధము 

లధిక మైనప్పుడు, (క్రొత్త విషయములు దిగుమతియైనప్పుడు ఇదివరకున్న భాష 



భాషా సారస్వతములు కటక 

చాలదు, వానిగూర్చ్ మాటలాడవలసినస్పుడు, తమ భావములకు వా[గూప మీయ 

వలసివచ్చినప్పుడు,మానవుడు తన భాషయందు మరికొన్ని శబ్దములను కల్పించు 

కొనును. వ్యవహారము లేక “సంబంధము చట్టుబండలుిలేక చూనవుడు పరిమిత 

(ప్రయోజనము గలవాడై కొండలయందు ఆడవులయందున్నప్పుతు వాని భాష 

పెరుగదు. ఉన్నభాష వానికున్న యవసరములకు సంపోవును. (పగతిశీలమగు 

జాతి తన భాషను కొంగొత్త శబ్దికల్పనముచే పరిపుష్టము గావించుకొని భాషా 

వికాసమానకు దోహదము చేయును, (ప్రతిభావంతుడగు కవి చేతిలో ననేకళబ్దము 
లవతరించును. (ప్రవాహమున వానికి సాధుత్వ మెర్చడి జాతీయసంపదగా మారును. 

ఈ నవీనళద్దికల్పన మనునది కేవలము శిష్టుల సొత్తు మాత్రమే కాదు.భావవ్య క్రీ 

కరణమునకు పూనుకొన్న వారి కందరకు సంబంధించినదే. జానపదక విత్వమున 

గూడ నిట్టి కొత్త శబ్దముల కల్చనము చూడనగును. అట్టి శబ్దముల కొన్నింటి 

నుదాహరింతును. (క్రొ తృ శబ్దములతో పాటు భాషయొక్క జాతీయసంపద యనదడు 

మారుమాలపదములు, నానుడులు, జాతీయములు, మాండలికములు భాషా 

వికాసమునకు తోడ్చడును. సాధారణముగా నీసంపద యనువాదమునకు లొంగు 

నట్టిదికాదు. ఒక భాషయొక్య. (ప్రత్యేకత మరియొక భాషకు రాదనునది యిట్టివాని 

మూలముననే, ఈవిశేషము లన్యభాషానువాదములకు లొంగక తమ భాషా 

సహజత్వమునకును (ప్రత్యేకతకును రూపుదిద్దును. ఇట్టి రూపములు వ్యావహారిక 

భాష నాశ్రయించి యధికముగా నుండును. అవియన్నియు జానపదగేయముల 

కెక్కి. జానపదగేయకవిత్వము జాతీయకవిత్వమాగా సిసలైన కవిత్వముగా 

భాసింపజేయుచున్నవి. అట్టి విశేషములను గూడ నిచ్చట పేర్కొందును, 

(శ్రీనాథకర్త రృృకమనబడు పల్నాటివీరచరి(త్రమున నున్న శబ్దములు “మగ 

తనంబున బుట్టి మగకాశగట్టి.మగకాశ యనునది వీరత్వమును ధైర్య తరములు 

పొరుషమును సూచించు శబ్దము.*కూడి గుంప్రెయున్న గున్నయో చింతచెట్టు (కందికిలేదు 

శిబిర మంతయున్తుమూకంత వరిమడి మూలకు లేదు. ఇవి తెలుగు జాతీయతను చాటు నట్టి 

పలుకుబడులు, అన్యభాషానువాదములకు లోబడవు, “అనిన నారణభట్టు నందరు 

జాచి” రణభట్టను శబ్దము రణమున రాయబారము నడుపు భట్టును సూచించుటకై 
కొల్పింపబడినది కౌటబోలు. బొంగరము లాడవలదని తల్లి వారించునప్పుడు 

బాలిచం(దుడు తల్లికి | పతివచనములు చెపచు “పూబోడి నాదేహ పోషణార్డంబు 
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పెట్టని తాప్పల పెట్టి దాచెది వనెను, చక్కని జాతీయమిచ. “ఎంతో జాగ్రత్తగా నా 

దేహమును కొపొడెదివని భావము. “ముక్కుకు గానట్టి మిత్యాంబు వలదు? త్ర గని 
పని చేయుట వలదనుటకు. ఇటులే *పగవాని విస్తరి బండి కిన్నగునుి తష 

“కొటమరాజు కథలో నిట్టి విశేషము లధికముగా నున్నవి. “*రభసంబుతో 
దండు రాగిడలగాను ర్రాగిల్ల ననుటకు. అచ్చాళి మూకతో నప్పు డేతెం చె” జంజాటము 

లేని యని యర్థము. 

“పనిపడి గణిడీలు పృట్టించ నపుడిఇంకను*సౌరిది నెని శ్రిదివేల చొక్కుపు చిలి ఎపెలున్ను 

“పురణీంవ గవివాత సులి యున్నయట్టుి *ఏట్ సిండి పారగా నెంపలిచెట్టు, పొరికుండగ 

నాచి పట్టంగ గలదె *యత్మిపాస లుండని యా కైతిలేల, సుతిగూడి నడువని సొగసు 

పద మేల, పకిసూచి మెచ్చని బంటుతన మేల, ఇతరులు మెచ్చని ఈక సాధన మేలి 
శవులి కడుపున గొట్టె పుట్టు చందముని “ఊరకే చెవ్పని ఒక్కపొద్దనగి 
“కసిమసంగుచు నుస్పుగల్లుగా జిదిమె “తిక్కన్న ఖడ్డాన తీరుకీపు లాడి” 

“కట్టుమా సీకవీజె కట్టుమా చాలు 'తిడిమి తిడిమిన భూమి దిగులుగొనగాను( రథధ్యని) 

“మచ్చపుటముగ నెగసె మటి పుట్టకడకు “వానలేని విడు వలె మీదబడెను” 

“ఈ గడ్డపరరేమి వింతగాదయ్యి అశ్మిశకాం తంబు 'ఆడితినమూట?ి 

“మెండ్యెంబు దగ్గరికి మెల్లనే వచ్చి" “కొండలై మొండెముల్ గొత పెట్టుచుండ 
“సురయించి కనూరి నురటుల విసరి *ఒకగిపై బడి యొకిరు ఒడికట్లు బడిరి 

“నెళ్లవు వీకటిచేళ నెపె ఎజుగలేకి “చక్కని మేడ్యంబు సిందున దూరి" 

శత్రరిమళ్ళంబడి చావు తప్పించుకొనియు? *తండార్గా చెన్పి తా నీల్వరేకి" 
కప్రొడ్తు పొడుమనుచును బోడెములు దొక్కిో అర యంగ సారసత్తు!లైన.' " ందేంబు, 

వారి మందకు గమిడీ వకి డీసినట్లు “శ్రీహరి భక్తు లె సిరి కళలతో ను? 
“కయి నెప్ప 'వంటేధి కూలుట' నిజము. *పోడెంబు (దొకుఇచు పొంకాన మెరసి 

ర్య (వాలకయుండ వీలె యిడ కుండి “కొలువులో కంపటీల్ గొబ్బున లేచి” 

“ఎద్దులు మేసిన యా, పసినంబు “నక్కలే ధిక్కాయె నట్టడివి గాదె 

“ఉండూర వరిణాస స్తుండు మనువారు “రణము వెళ్ళి యురుక రాతి గాదాయె 

 “సాయుపు మారేడులాయె నటించు” “గోరుచుట్టుపె సీబ _గుచ్చినట్లాయె 

కశురగంబులను భొడివె తుచిసదముగాను! “పింజ పింజ గదినీ వృథ్వి' గంపింపి 

“పెట్టిన తిరుమణి పేడె త్రకండి .“పూసీన గంధంబు_వురి చిట్లకు. డి 

బద్దిగొర్ల జేతము భాగిరథికిప!, వస పోసినట్టుల పదరేవు గాళకి _ 
“పోట్లాట కుడుముల చేట్లాట గాదో “కరుపుబడి వచ్చిన కాలమైతేను- 

క్షీ వేెలవంటేి .శినుపధార్థములు. 
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కాకినపముల నెన్నగాదగు మీకీ “సరిసేయ సివి గూజజంకులుగాకి 

“కోవరాలుండంగ గూలార్చినాడుి *వడసార మీరాజు వధియింతు ననుచు? 

కడ్వెదలు చట్టుగల్లు మొసల పై సిలుచునాీ *“ఎడమచే కుడిచేయి ఎముగనివాని 

తి 
ళల A రం ఇ మో గల చై అటే 3 ఇ గ్ా 

లె దిగని ఏకాంత మతడుి heen జసీ పీకె న పాయి 

కూతుసపంతాలు నిక్కులు నేక్చినావు” “కాయకున్న పెద్ద న్నట్లు 

“ఆహ్యల Sa సరువై_యాజు కరపట్నాలు నటు పొడిపించు” 

“చిలుంయి మ్లూర్యిల్లై నాళువ కకట్టి “అందెల యెద్దులు అవృగుళాల్ దాటి 

“గమకాలు జి హ్రీశ్రవంచి తిముత హతో దువ యరదప్ప పయితిల్లి మారి 

“మేప్పల రూపులు మేనుల కెల్లి “మేలై న కోఠడల మేపితి నంటి 

“చెలికౌండ చి త్తమ చెజగునంటై డి! “పోక సోశె తెనో పొదిలేవొ గాకి 

“భట్టవా సీపు య. బెట్టవుకాని” “తావున నిట్టులే దామెన యనుచు 

“ఆరాళ్ళుములు వెడలి యడ్డంబు నడువి “భుట్టిత మై మెరయ కలనావి నొంది 

“అల్లటి వేసియి ఐతన్న్నమొక్కి* “కోరితమిను జేసి కూరిమిచేతి 

“సొటుస కక్కిన సభవారి నింపి *యెక్కు- కొపురావెసరెడి (పజకులుి 

“మణిగి మందై కడు మూర్భయు నొంది “కట్టని చీరలు గావు ఓ యమ్మ-కన్నకడుపేమియు 

గాదమ్మ నీది *జళిపించి కటార్లు సాహనంజగను;సూర్య సోమ వీధుల జొచ్చి నరుకంగ, 
ధరమీద పీనుగుల్ తరచుగా నుండె”, నూర్యసోమవీథులను మాట జానపదగేయము 

లందు పలుతావుల వచ్చినది. నగ౭మునగల సూర్యసోమవీథులనియు, సేనలను 
నిలిపినప్పుడు “సూర్యసోమవీథు అక్కడ యేర్చరించినాడు' (బొబ్బిలి పదము) 
అనియు వచ్చినది. ఈ మాట కర్ణము నాలుగు పీథులై యుండును. (శ్రీనాథ మహి 

కవి “విధుడు వారాణసీ సోమవీథిచక్కి.,న|భ్రఘంటాపథంబున నరుగు నపుడనియు 
“ఆ సమయమున కాశికానగర సోమవీథికా . భవనవాటికామధ్యంబున నొక్క 
యింటి మచ్చకంటి అనియు వాడియున్నాడు.? (శ్రీనాథుడు వాడిన సందర్భమును 
బట్టి సోమవీథి యనగా పడమటివీథి యని తేలుచున్నది. సూర్య వీథి తూర్చువీథి 
యైనచో సూర్యసోమ వీథులు జొచ్చియనునప్పుడు తూర్చువడమరలు దిరిగి యనగా 
నాలుగు వీథులు చుట్టివచ్చి (ప్రదక్షీణముజేసి యవి యర్ధమిచ్చును.కావి దెండులూరు 

1. కొంగు బంగారమనుటకు. ' 2. ఫీమఖండమ్ము పుటలు 264, 86, 
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శాసనమున “....అగ్గండి ఉత్తర వీధి కడపట సోమవీధి సూయకా వీధులు గూడిన 

ఈశాన్యకోణమున మొకరి అన్నెపకుం బెట్టిన గృహక్షేతము! అని క్రలదు. 

సూర్యసోమ వీథులు గలియు చోటు ఈళాన్యమనుటచే సోమవీథీ యనగా & త్వర 
దిక్కుగుచున్నవి. ఇది కూడ చుట్టు తిరిగి లేదా _పదక్షిణముచేసి యను భావార్థ 
మిచ్చుచున్నది. కాని సూర్యసోమవీథులకు సరియైన యర్థమింకను ఆలోచింప 

వలసినదే, నిలువు అడ్డముగానున్న వీధులని (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర 

శర్మగా రనీర్, 

దేశింగురాజు కథలో గూడ నిట్టి శబ్దములు, నానుడులు, మారుమూల 
పదములున్నవి. “మండి వేని కొని సలాంచేసెను కురి పాచ్చావునకు ఒక కాలు 

నేల 'మోకంంచి దండము పెడు పద్ధతి యిది. మండివేసికొని కొలువుదీడట 

బొబ్బిలి పాటలోకూడ "పెక్కు చోటుల కలదు, “మూడు కణజముల రొక్క_ము నిటకు 

ముందుగ దెప్పించు.” కణజమన పాతరయో లేక ధనపరిమాణమో యెయుండ్ల 
వలెను, మేకపోతు గాంఫీం కందిని నే మేదిని వినియుంటిోదుడుకడు రాజిత పతం దినదగు 

లొండ్ర మల్లన్న దుడుకుచేయువాడని యర్థము కాబోలు? “రయమున (శ్రీనివాస 
రావుతో నట చదరుండియును చదురుపై కూర్చుండుటకు చదురుండుట యని 
(ప్రయో గము. “వలి నోటను బడి (బతికిన వారీ భువిలో నున్నారాో *ఉలువలు దంచిన రోకలి 

వలెనే యూరక నిలుచున్న, తలచిన కార్యం బేమాయెను యిక తప్పక పలుకన్ని క్రదలక్ర 

మెదలక నున్నచో నిట్టి మాట నుపయోగింతురు, బెల్లము కొట్టిన రాయివలె 

ననుదానికి సమీపముగ నున్నదీ జాతీయము. “తలక్రింద గుండాయె నవాబు తనయా 
దేశింగు” (పక్కలో బల్లైము, పక్కలో పామువంటిది, *కశ్ళెము మొదలుగ 

నవరత్నములతో ఘనపోషణ కెపుడు, చెళ్ళముగా చేయి చినె నీకు చెలగి మోనమిపుడు, 
యేల జేనెదవు తెలిఎలేక నికనే జెప్పెద వినముచెళ్ళమనగా మురి'పెమో (ప్రేమయో 
కావలెను®ి, లేదా చొల్లిము (జడచుట్ట) ఇటుల మారినదో! “వేరులచే తప్పించ 

దలచి యావన్నె మిగులు హయమ్ము ముట్టికాలు తా వేసుక నిలిచెను ఇ దము మీరగాను? 

గుట్టము శ(తుమధ్యమున నిలుచుండు పద్ధతి కాబోలు.'పంజె మైన 'దేశింగు డేమని 

పలికినాడు నేడోదరి(ద్రుడనుటకు. దేశింగురాజు నవాబుతో “చెంజి పైకము తీన్ కొనుము 
నాచేతి కత్తి మొననిఅనుట వీర్యస్ఫోరకముగా నున్నది.ఈ నుడికారము తెలుగునకు 
న. 

1. S$. I.Vol. VIl 736 (A. R. No. 113 of 1902) 
2 వెల్లం == (పేమ (తమిళము) 



భాషా సారస్యతములు 
కపి 

ఉరూ ఇంగ్లీషు భాషలనుండి డిగుమతియై యుండును. ఇది At the point of 

the Sword అను దానికి ఆనుకరణమైెయుండును, 

ఇక బొబ్బిలి పదములోనున్న శబ్దముల నారయుడు.నిజయనగరము బొబ్బిలి 

మధ్య యెల్ల సిదచునందూ, 'డెరాలు అచట వయించవలెను వెంగ(శాయుడా. ఎల్లసదరన 

నేమిటో? ఎల్ల శబ్దంబు సర్యపర్యాయంబైన అవ్యయంబు దీని కసమాసంబున 

విశేష్యంబునకు ముందు (ప్రయోగంబు లేదని చిన్నయసూరి గారనిరి. (ప్రజాకవి 

పెచరణములో ఈ సూత్రమును పొటించెను. కాని (శ్రీనాథమహాకవి “ఎల్లన్ 

కమ్యల గొంచు వత్తునొ నిజం బేర్చాటుగా చెప్పుమాి” యనెను.! ఎల్ల యనునది 

సమస్తృమను అర్హమునగాక పొలిమేర యను నర్ధ మిచ్చునో? “సదరు అశనది 

యుద్ధభూమి లేదా సేనకు సంబంధించిన పదమై యుండును. సికిం (ద్రాబాదు 

పట్టణమును “లపష్కరు" అందురు. లష్క-రనగా సేన, సేనలుండు (ప్రదేశము 

లపష్పురని పిలువబడినశ్లే నాగపూరు పట్టణమున “సదరు” అను నొక వీథిగలదు, 

అదికూడ ఇట్టిదై యుండును, లేదా ఎల్లలకడ నున్న చదునైన మైదానము 
కావచ్చును. “జాబు లెత్తుకొని వస్తున్నారు హర్కారు లై తేను, బొబ్బెలివారి దేవిడికొడికి 

టంకా మైనారు టంకమైనా రనగా చేరుకొని ర్న కాబోలు, బంగార మతికించు 

నప్పుడు వెలిగారముతో కొంత నాసిరకము బంగారపు పిసరుతో నతికింతురు. 

అట్టి దానినికూడ టంక మందురు. అతికించునట్టి, దగ్గరకు చేర్చునట్టి యను 

ఆర్థమున టంకమగుట (ప్రయోగింనబిడినదే మో! “లక్ట చింపి జాబు చదివినారు 

రంగారావు దాివారు పెద్ద లకోట (వాసినారను వాడుక గలదు. పెద్ద యుత్తరమును 

లకోట యందురు. పైన లకోట చింపుట యనుటచే కవరు Cover ఆర్థమిచ్చు 

చున్నది, లకోట యనునది లేభాశబ్దభవ మై యుండును, 

“మరచి నినా పోతున్నారు తెల్లా విడ్డాలు, గుజ్జిపు సందడి విన్నారయ్యా తెల్లా బీడ్డాలు, 

వడకయం దే దట్టికట్టిరి కెల్లా ఏడ్డాలు ఇవి గొప్ప నుడికారము. చాకచక్యము,చురుకు 

దనము, శౌర్యము అన్ని గుణముల నొక్క మాటలో సూచించుట కీ శబ్దము 

సృష్టింపదిడినది.*నువ్వులు చల్లి న రాలదయ్య దండుకు లోగాని ఇసుక పోసిన రాలని 
జనమను జాతీయమున కౌచితి దిద్దినవీ మాటలు, “కంచెలు మేని పాటి మీదనే 

నిమ్ముళించినాది' కంచె శబ్దము వివిధ మండలములందు వివిధార్థము లిచ్చును. 

1. భీమ ఖండము పుట 87, 



౭2౭౧ల తెలుగు శానపదగేయ సాహిత కము 

చేనుచుట్టు పెసెడు కంపకోటను సర్దారు జిల్లాలందు కంచయందుట తెలంగాణమున 

గడ్డివీడునే కంచెయందురు. ఇచట తెలంగాణమందు వాడుకల్' నున్న యర్థముననే 
వాడ బడినది.“మండి వేసి కొలుపు దీ ను వెంగ్యశాయిండుి ఒకకాలు నేల మోకళరంచుట 

యని శబ్దరత్నాకరకారు డనెను. కాని యీ యర్థమిట పొసగదు, కొలువుదీటవాడు 

మోకరంచునా ? కొలుపుదీరుటకు కూర్చుండు విధానము మండి యగునేమో | 
“ఆరు లక్షల పైకం మేము ఆగావు లిస్తామీ అగాపు = కుదువ, పాంతోషికము, 

ముడుపు, నజరానాయను సర్జమున వొడదిడిన =, 

పెద్దాపురము కోడీపందెముల పదములో 'వురోణి అయినా చేతికిచ్చిరి జేగి 

రావులూ? యని కలదు: పృరోణి యనగా చిన్న యుత్తరము లేక “చీటి. ఇట్టి 
వై కృత పదమీ జానపదకవి కెటుల లభించనో? ఇ'డుకయం దున్న దేమో? ఇది 
పూర్తగా మాటమూలపదము. “కోటిలింగమన సంచయినము చేగితి మన్నా ఎరోచచ్చిన 

రెండవనా డెముకలను (ఫ్రోగుచేయుటను సంచయన మందురు. (పాణములు 

దక్కి.౦చుకొని వచ్చి అలసి ని. పోయిన తిమ్మరాజును మన. సీతమ్మగా? ర్ 

కోర్కె సై పిఠాపురం నీలా ద్రిరావు “ణావగారు లేవండయ్యా సూవాధరసు కిపుడూి బ్రన్సి 

లేపెను సువార మనగా వంట. నీలా(రావు తిమ్మరాజుగాంకి బావవరున, 
పరియాచకమునకై. వంటచేయుటకు లెమ్మనెనో లేదా భోజనమునకు. లెమ్మనెనో? 
పైన పేర్కొన్న మూడు శబ్దములును మారుమూల పదములే.*ఎ చల్ల్యవొద్దునా జగపతి 

రాజు షికారొచ్చినాడు అపవిటిచేళ లేక అంబటి |ప్రొద్దువలె చల్ల (ప్రొద్దు అనునది 

సమయమును దెలిపెడు మాట కాబోలు! తెలంగాణమున అంబటి (పొద్దు లేక 
అంబటి వేళ యను పదములు (ప్రచారమున నున్నవి. జానపదులు అంబలి ద్రావెడు 
(ప్రొడ్డును అంబటి (ప్రొద్దందురు.' ఉదయము 10 గంటలకును సాయం(త్రము 
4 గంటలకును అంబటి (పొద్దగును, రాజుగారు కనుక అంబటి (పొద్దనుటకు 

మారుగా చల్ల ఫ్రొద్దని జానపదకవి యౌచిత్యమును పోషించెనో తెలియదు" చల్లని 
ప్రొద్దు కాదుగదా! తిమ్మరాజు విజయనగరమునకు బయలుదేరుటకు పూర్వము 
అతవికి యౌవరాజ్యాభి షే ఇకము మరియు వివాహము జంగెను.అప్పుడు వచ్చినవారి 

సంఖ్య “మనిషికి ఒక్కా ముత్యం వేప్తే తూమెడు అయినాయి? ఇసుక పోసిన రాలదను 

మాట కొక చోట నువ్వులు పోసిన రాలవనుట తెలిసికొని యుంటిమి. దానికన్న నిది 

విశేష్మపయోగముంరాజుగారి పెండ్లికివచ్చిన రాజబంధువులగూర్చిచెప్పుచున్నాడు 

కమక ముత్యముల కొలతలో చెప్పి జానపదకవి జొచితినీ పోషించెను. “వట్టపుదేవి 
ఆద్నమాబలు పగనుకు వచ్చాయి.” వదనుకు వచ్చుట యన తార్కాణమగుట ఇది 



ర గ క్ జాగా స జ శాన మాప్ క, “బంగారు తిమ్మురాజుకథ'౯€ రంగసాని మేడ వర్షనమిట్లున్న ది “నూనె బోసి 
త ఇ” On ఇ సా మ a చ షె జాని ల ఇ CAD వు ఇ” మ్మ క్త చ i 
ద త్రవచ్చు సా ఇనాం టుడ, వాలుగ సి జ త్త షష చ ంగనాసి మతో ఇ మొ క్ర 

(2 చ్చ ఇ వ టర. కై జ ర్ జాతీయము నున్నగా పరిశు(భ్రివుగా నున్నదని యర్థము, తెలంగాణమున మంచి 
me ఓ! 

a Pn త (3 లు. అం అన సిత జా చం wi 9 

యదులను వపంంచుసః పుడు ఆడాౌదు పీషపె నూనె బోసి యెతు? నవచ్చు 
అత్త ma ఆనీ ఆచో ము హో | 

నందురు “ఇంతలా నె అపశకు' ములూ అంబడించినాయా, ఏినునవంగ న గల్రింల వా యా 

కలిగించుటా? అంబరించినాయా, ఆబ-ంచినాయా;: ఆవరంచినాయా, “కమ్ముకు 

వచ్చాయా యని కానోప్ప, 

“శాంత గోఎంద నామాలు” పొటలో “కన్య పెరుగా వారకి.కంటకంబై. తోచె 

నట. బిడ్డలగన్న తలిదండ్రుల కిది యనుభవై క వేద 
పాటలో “కౌసల్య వి 

వంటి పదమిది.మహా,లేక అధికము అను అర్జమున వ్యావహాంకములో గగనమును 

బొడెదరు* “ఆపని ముగించువరకు గగనమయ్యె' నందురు. “సీతాదేవి వేవిళ్ళు" 

పాట? సీతమ్మ గర్భము ధం౦చినదం యె:గిన రామలక్ష్మణులకు “చుక్కలా 
పక తిం చూచినట్లుండె, నక్ష్యతసర్యతం నడచినట్లుఐడెి నటి, 6 శిరాములవారి వగ్గు 

“ము. *ళాంనా కల్యాణము" చద 

విచి.ను మయ్యగ గగన మందుకొనెౌ రాజుిసైుని కలదు,మిన్న ందుట 

పాట ees కౌసల్య రాత్ “కిన్నరా కీవస్పరుష గం 5 దలంరాః తీర్థ వల థాలు 

అ యు pe, సనా కె చయుచున్నారు శేరోయనెను. తీర్ధ మనగా ఆగమము, తీగ ర్థ్మ్హపబంధములన ఆగమ 

(పబంధములని యర్థము, “లక్ష్మ ణమూర్భ పదములో ఆంజనేయుడు కాలనేమితో 

యుద్ధ మొనర్చినపుడు *గుంటలోపల జెట్టి గందివాయుంచె' సట, ' ఈ జాతీయ 

మధికము గా సాగరాం(ధులు దొడిదకు, “కుశలాయకము' న “మూడు లోకము బులె ల్ల 

ముల్లుగా! విహరించె రకజనుల రాజయిన రావణాసుర్వడు' లోకకంటకు en 

ఈ రూపమున తెల్లుగునం దదతరంచినడి, 'కుశలవ కుచ్చల తరతమ న 

గర్భణులగు కౌసల్యాదికాంతలకు గోడ మృత్తిక వేడుక లనుచూ, వెలిమిడి మీదనె 
కోరికలుం డే వెల్రిమిడి యనునది పిడుక కాల్చిన ఫొడి; లేదా శ్వేతమృ త్రి క- 

1. ముల్లు ముదం లునాతీతి మిల్లు.ముదమును ఛేదించువాడుగా లూజ్ భేదనే ధాతువు. 
కంటి క్విఫ్ (పత్యయము. 



తిరుమణి యని చెప్పుకొ నవలెను.“కుశలవ యుద్ధమున రాముడు మూర్భపోయిన 
వార్తవిని సీతమ్మ శోకించి “వరమ వశ్శివతను తానే మైకే-పత్మిపాణములు సంజీవలెను 

ఆనెను. సంజీవుట (క్రొ త్ర్తశబ్దము. సంజీవి (ప్రయోగమున బ్రతికినట్లు (బతుకుట 

యని అర్థము, అభ్యుదయ కఠకప్త్పల (పసయోగమువలి నున్నది. (శ్రీరాముడు సీతమ్మతో 

కుశలవులు తన్నాడిన మాటలు చెప్పుచు “ఎంచదార ములుకులవలె నుండె'ననెను, 

సంచదారలోని తీపి ములుకులందలి వాడి చారి మాటలందుండె ననుటకు చక్కని 

పదము కల్చింపబడీనది.ఎంత తీయని బాధ ననుభవించనోకదా శ్రీరామచంద్రుడు! 

సీత రామునితో “కోరిక లడవుల పాలవు బరుగి ననెను, ఇది యొక జాతీయము. 

బుష్యా(శ్రమములు చూడగోరిన గర్భిణియగు సీతమ్మను రాము డదే సాకుతో 

నడవులపాలు చేసెను..శతకంఠ రామాయణముిన సుతులు గలుగని తనువు పతిలేని 

రాజ్యంబు, వినయ మెరుగని విద్య వెరి వైద్యంబు, పతిలేని మానపతి గతిలేని జీవనము, 

మతిలేని మంతి సమ్మతిలేని భార్య, అన్నంబులే నొడలు సున్న 'మెయ్యని విడెము, వ్యర్థ 

కార్యము లనుచు వడిమీర లేచి 'కడుపులోవలి చల్ల కదలకుండగను? అగ్ని కొంగున 

ముడువ నాపేక్షపడ్డావు ముందు వచ్చేటట్టి మోస మెరుగకను? వంటి జాతీయములు 

నానుడులు పెక్కూలున్నవి. 

“నలచరి(త్ర పదముిలో నలుడు కానలకు*టోయి దీనత జెంది కాయకస చేరుకొని 

భక్షించి బిడములను వృక్షముల క్రింది ప్రవ్వళించెను. విడములన నేమో? అట్టుప్పని 

శబ్దరత్నాకరము. ఇది భక్ష్య విశేషమా? విడెమా? అడవిలో ఈ రెండును దొరకు 

నట్టివి కొవు.దీనియం దే .*జీవదంతపు కుర్చీలు వేయించి”.జీవకళ లుట్టిపడు దంతపు 
కుర్చీలు కాబోలు."కుండగోకిరి జేసి మండలాధీశునకు, వండిపెట్టగజేని వాని నీరీతి? 

కుండగోకర యన వంటవాడు.*అత్త రు గిండీలు అరీవాణములును గిన్నెలు, తెరవాటు 
గొ జైదను ధీరత్వమున నేను_వచ్చి వతనమునకు బహుగ ట్టివాడి, పచ్చిపతనము ఏ మిటో? 

నీచత్వమా? లేదా పచ్చిపతనము (-శాకునము); డేగవలె తన్నుకొనిపోవుట 
కొటోలు.* దేవయాని చరిత్రము -- జంగంకథిలో “ధీరుడు రిపుగణ కాననంబునెకు 
వీరుపావ గాదా" ఆగ్ని యనుటకు నీరు పాపవంటి మారుమూల పదము [పాసకై 
ప్రయోగింపబడినది. “విరాట పర్వాంతర్గత కీచకవధిలో సుదేష్ట సైరం(ద్రికో 
“మగువ కీచకు నింట మంచినుర గలదు, కొరలో బోయించి గొబ్బునను రమీీీయనెను. 

కోర యనగా గిన్నె. అన్నమయ్య “కుందనవు వెడికోర వెన్నబాలు తేవోియనెను" 

పలనాటి వీరుల యము(ద్రితకథలందు “పైడి కోరతో వీడియ మిచ్చెనని కలదు. 



భాషా సారన్వతములు పత 

సూర్యుడు కీచకుని “పావకుడ నీ జిహ్వ వడును ఈ ర్యాతి' యని శపించెను, జిహ్య 

సడుట చక్కని తిట్టు, పాపాక్కుడు తిట్టులో పావకుడై పోయెను. పాపగ శబ్దము 

ఇటుల మారెనో? 'లేక పాతకుడను మాటయో। *విరాటపర్వము పదము”లో 
(దౌవది సైరంధ్రి వేషమున విరటు కొల్యునకు బోయెను. “మానియుండిన చీర 
మగువ తాగట్టి, గొప్ప కవ్సగు కొన్న గొంతి చెంపకు ముడిచి, దంతంబునకు కప్పు దాల్చె 

నా లేమ*.. ( గొంతియన న్ర్రీయని శబ్దార్భచం[దిక ) గొంతిచెంప కనుచో కుడి 

చెంపకని యర్థము చెప్పుకొనవచ్చును. ఏలయన భారతమున,క, “వలవల దిక్కున 

కించుక్క మలగంగా దుటుమిడి కుణుమాపుడు పట్టం బలవడగట్టి' | యని కలదు.[దొపది 

వెన్నంటిన కీచకుడు “ఉడుకు మనసున వాడు వడి వడిగ జినె వేగి ఉడుకు మనసు 

చక్క-_ని శబ్దకల్పనము. “కుడులూ శిపాయీలు కోటిలెక్కు_ను నడువ జుల్ముతీ గుజ్దములు 

సొంపుగను నడుపు కడులన (పదకీణములు* 

“కాళింగ మడుగు పాటలోికోచ్ళు గుయ్యగ తమ కోల లురి|తాళ్ళు యీడె ముంతలు 

నింపె యింటింటివారు* ఈడుముంతలనగో పాలు పితుకు కుండలు .*వీథి వెలుగూ కృష్ణ 
వివేకపరుడా". పాధారణులకు 'తమ బిడ్డ ఇంటి వెలుగ్రైన ' శ్రీకృష్ణుడు వీథికి 

వెలుగయ్యెను. వీళికేమిటి! లోకమునకే యాతడు వెలుగు.'గొడ్డు నీగి కంటి గుణశీల 
నిన్నూ-కన్న ఫలములు తనకు కడ తేరవాయో? శ్రీ కృష్ణుడు కౌళింగుని *గిరిగిర తిప్పి 

యౌ ధరణిటై గొప్టే-వాని దవడలు కనకమండపము లాయోనెత్తు రు [గక్కె. ననుటకు 

కాబోలు. “రుక్మిణీదేవి ముచ్చట"లో (శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణిని విడిచి రాధయింటికి 

బోవ రుక్కిణికి దుఃఖము కలిగెను, అప్పుడు*ఇంతిరో తన కన్నులు నీళ్ళుకుప్పలై 

కురినినావి* కన్నులు సీళ్ళకుప్పలై కురియట చక్కని శబ్దకల్పనము. నీళ్ళకుప్ప = 

అంభోరా.*పారుజాతపల్ల విలో సత్యభాతు యలిగినదని తెలిసికొని (శ్రీకృష్ణుడు 
'వన్నుగ ముని దెచ్చిన యా పారీజాతపు మాట విన ఎనముల, చేసిరి కాబోలు మా వెన్నెల 

మొలకకునూి అనెను. పత్యభామ వెన్నెల మొలకయట.భాపకవుల తలకుమించినదీ 

శబ్దకల్పనము. రాజశేఖరుడు “శాశాంకీకళికా" యనెను. 

“ధర్మరాజు జూదమునో (వఠమమే నడచినవి బిల్లార్లీ బండ్లు. బల్లా రి బండ్లన 

నెట్టినో?' సుభద్ర పారె పాటిలో సుభద్ర తన యన్నగారితో *ప్పల్ల విరుపు మాటలాడి 
పురువుడూ నన్ను, గుడ్ణె రగా జేని పాద్దాల్ల కన్న నని . చెప్పుక్లానెను, పెడసరము, 
el 0 

1. భారతము విరాటఫర్వము. 1291 et ewe Bee 
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మాటలని యర్థము. కజ్టైపుల్ల విరచినట్లు మాట్లాడుట. “సావి, త్రీ (బ్రతుకమ్మిపాట 

తెలంగాణపుకవి రచించుటచేకాటబోలు'నాపతిని బతికించిన న్ను దోలించు మీ నైన, 

తెలంగాణమున తోలుకొనిఫోవుట శబ్దము మనుజులకు గూడ వాడెదరు, 

తెలంగాణము బయట కేవలము పశువులకే వాడెదరు. గంజాములో కూడ 

మనుజులకు వాడెదరట.తోడుకొని శబ్దము లడల కభేదముజేసి తోలుకొని మైనది, 

*“వరాహాపతార చరిత్రము న'కలున( కల్వ ) తోకోపల్ల రోమము*లున్నవి, 
“ఆండాక్ చరి(త్రముి న “ఎందరు తుళ్ళులు నా రాజ్యంబున శెనరుబెట్ట జాచి" గ్రన్స 

జాతీయము కలదు, “దకుని యజ్ఞము నోఖీకరంబయి తాను కంటసంబులు దోచి 

కంటసమన విరోధో క్రి, “ఇంతి నీకు ad యింతె కడలాయె, "దూరము యె్యననిభావము. 

“క నానికి మాకు సొంపు బుట్టాదవీ-జోడీలు బెట్టించి తోడి తెప్పిన్తీనా యవి దక్షుడు 

సతీదేవిని నిందించెను. జోడాలు =నతి విశేషము, నమస్కరించి, ఆదరించి 

యనియా? లేక జోడెడ్ల బడి నంపి యనియా? “గంగా వివాహమూున “ఆకు 

చాటున కొయ అమరియున్న విధానినని కలదు. “ఆకు మరుంగు పిందె'యని తెనాలి 

రామకృష్ణుని (ప్రయోగము. “కాకి ముక్కుకు దొండపండు గట్టినట్లు “డొప్ప [కిందన 

చేరి దోనీలొగ్గిన రీతి *నుఖ మెరుంగని (బతుకు సున్న మెయ్యని విడెముీ “తినక రుచి 

తెలియదు చొరక లోతు తెలియదు వంటివి కొల్లలు, 

4 శ్రీయాళ మహారాజు చరి త-జంగంకథిలో రాజుగారు రాణీని కామ 

శేళికి రమ్మని పిలిచినప్పుడు పాడిన పాటకు “తంగం పాట' యని పేరున్నది. 

తంగంపాట యన నేమిటి? అరవములో తంగం=బంగారము, “మార్కండేయ 

జననమున *ముంగిటిలొ ధనము, మునికొంగు పనిడీ, తనచేతి జున్ను వంటి 

సుడికొారములు గలవ్న, *కొమరెల్లి మల్లన్న కథిలో “పాలవంటి కాప్పరంబు పాడు 

జేయబూని రపుడుి 

“బాలనాగమ్మ కథిలో రాజుగారి పరమసంతోషమును సూచించుట క 

పుక్కిట వీడెము చెదరనవ్వె రాజూ అనుమాట మాటిమాటికి (ప్రయోగింవబడినది. 
“కడు పెడు బాలల వవ్నగించితిని గోనెడు, గిన్నెడు, బండెడు వలె కడు పెడు శబ్దము. 

మాణీక్యాలదేవి బిడ్డ లావోరము లేక*సొవ్పసారుగులై 'రట.పొరుగులుణమూర్భలు. 
చొప్పవలె సొరిగి పోయిరని భావమా లేదా ఏండీన చొప్పవలె ననియాః 'పుట్టకూడు 

తెప్పించి మాయల ఫకీరు ద్వారముకడ కావలి యున్న ఎలుగుగొడ్డు కాహార 

మిడెను. పుట్టకూడన చీమ(గ్రుడ్లతో గలిపిన పుట్టమట్టి ముద్ద. అల్ల సావి 'పెద్దనగారు 



భాషా సారన నరములు 
౭.౨౩ 

“పృట్టకూటికి ౦ జీమలకు నెలుంగు'లని వాడీయున్నారు!. “కమ్మవారి పణతి-పసల 

బొలరాజుకథిలో కమ్మపడతి అష్షదిక్పాలురను స్లో తము చేయునప్పు డీం[దుని 
“వేగండ్రు గల జెట్టి తెజగంట్లటేడి యనియు అగ్నిని *కవ్పుతెరువరి నీకు పదివేల నకులు 

అనియు (పార్టించెను. సహస్రాక్ష, అనిమిష(ప్రభు ( ఇం|ద్రుడు ), కృష్ణవర్హ్యా 

(అగ్ని) శబ్దముల కివి అచ్చతెనుగులు. ఈ మారుమూల అచ్చతెనుగు పదము 
లీ జానపదకవి కెటుల లభించెనో? “చేతి కందినది నోటి కందలేదు.” చేజ్రిక్రి_ యు 
అనుభవమునకు రాదయ్యెనని భావము. 

“సన్యాసమ్మ కథ'లో “నడుము నక్కున విరిగి *ఈకంటి కన్నీరు ఆకంట 
బో సె 4కావుకావని బాల కంకటిల్లేను (ఏడ్చెను).తోడికోడ లనుటకు “సరెశాదవి 

పదము వాడబడినది, “పాపమ్మ పేరంటాలమ్మి కథలో “కాకి శోకము ఆధిక 
శోకమనుటకు, “అకు చించుటి ఆయువుమూడె ననుటకు వాడబడినది. “నల్ల 
తంగాక్' కథలో కౌంతాళము(శాలిమి లేమి) అను మారుమూల పదమున్నది. 

“ఎరుకల నాంచారికథ"లో “అయిదు మేకల నపుడు ఆహారమిచ్చె,విందు బెట్టించే”. 
ఇది నిఘంటువుల కెక్కని పదము.కీ, శే,.సురవరం (ప్రతావరెక్డిగారు బిందించుట 
యనగా నై వేద్య మిచ్చుట, సాక పెట్టుట, లేదా సాకవోయట యని యభి(ప్రాయ 
పఢివారు:: కొటవి గోపరాజు ఈపదమును (ప్రయోగించియన్నాడు. 

* శామూషిః మహాకాళికి చెండికి, నక్క జియ్యకు కాళి కంబికకున్కు 

వింధ్యవానిని కేకవీరకు మున్నుగా, నెల్ల వేల్పులకు బిందించి (మొక్కి 

కొని రెడ్డిగారి యలి(ప్రాయము సరికాదు.వీందు వనగా ర కష క్కపు బొట్టు.వీందు పెట్టుట. 
విందించుట యనగా నాయా దేవతలకు ర కృపుబొట్టు విడుచుట. జంతువును బలి 
పెట్టి దాని రక్తమును దేవతలకు చల్లుబయే బిందు పెట్టుట.ఆయా క్షు(ద్ర దేవతలకు 
దిలిపెట్టువారినడిగి ఈయర్థము విర్ణయించుకొనవచ్చును.' బిల్లూరి కొండ(లాయుని 

కథ 'లోకూడ ఈశబ్దము వచ్చినది. కొండ [(లాయుని కత్తిని వర్షించుచు జానపదకవి 
“నాగుంబాము విల్లవలి నున్నది వరవిందువు గోరుచున్నది యనెను, నరవిందువనగా 

నరువి ర కృబిందువని యర్థవఎ. నరబలి కావలయు నన్నమాట, “బొడుగు బండల 
దాటి పోవుచున్నాడె-లంబాడివాడు బొడు గనగా నిఘంటువులో (శ చం(దిక ) 

పిల్లి వాడని యర్థము కలదు. కొని తెలంగాణమున బొడుగనగా భూమియందు 

1. వునుచరి్యితము-చతుర్ధాశ్వాసను. 2, ఆం(ధుల సాంఘిక చరి(తము-పుట 108 
శీ. సింహాసన ద్వా(తింశిక. (పథమభాగము.పుట 107, 



కళ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

కొంత భాగము పాతుకొనియండి కొంతభాగాము పైకి తేలియుండు రాయి. ఇట్టి 

సముదాయమును బొడుగు బండలందురు, ఒంటివిత్తు వేరు నెనగకాయ, కొట్టుటకు 
వీలు కౌనిదానిని, గట్టిగా నుండుదానిని కూడ బొడు గందురు. రాయివంటి దని 
గొణార్థము. కగుక పై(ప్రయోగము తెలంగాణపు మాండలికము. రచయిత 

తెలంగాణమువాడు. 

“ఎరుకల నాంచారికథి కూడ తెలంగాణమునకు సందింధించినట్టిదే. 

“మీ కెరుక చెప్పుట మా కచ్చి లేదయ్యా-లంబాడివాడి అచ్చిరాదు'అయిరాదు, అనగా 

అనుకూలపడదన యర్థము. అచ్చుపాటు కూడ ఇట్టి శబ్దమే, “అయిదుపుట్ల 

అన్నము అప్పుడు రతిపోయాలె, పట్టుమీద రతిని బాగా రతిపోయించింది? రతిపోయుట 

యనగా కుష్పవోయుట ౫ దీనిని కుంభము వోయుట యందురు. బలికూడును 
కుప్పనోయుట రతిపోయుట యందురు. గర్భంబున విండంబు కలికలాయెర. 

లంబాడివాడ .' క్రలిక్రలి యగుట చక్కని నుడికారము ఆవిసిపోవుటయని యర్థమః, 

ఇదికూడ తెలంగాణ మాండలిక మే.బియ్యపు కడుగును కూరాటి కుండలో బోసి 

భద్రముగా కాచి యుంచెదరు, దీనినే కలి యందురు. కుండలలో వండుకొనువారు 

అన్నము వండునప్పుడీ కలినీళ్లను ఎసరులో కొంత కలిషెదరు. ఈ రీతిగా 
వండిన యన్నము రెండు దినములైనను చెడిపోదు, కెలంగాణమున 
(బాహ్మణేతరులం దిట్లు సేయుట పరిపాటి, ఈ కలినీళ్లు పుల్లగా నుండును, 

చలువ సేయును, గంజి లేకున్నచో కలినీళ్లపోసికొనియెనను బీద లన్నము తిందురు. 
“కలియో గంజియో యని వాడుక, పుట్టినవెంటనే శళువుపై కలిసీళ్లు చల్లైదరు. - 

పలుచని గంజివలె నుండుటచే ఆవిసిపోయిన రూపమేర్చడును. కనుకనే 

నలిగిపోయిన పిండము *శ్రలికలాయె”ను,.*వీరరాజమ్మ కథలో "సీర రెడ్డి *తలలోను 
నాలుక దిరిగన రీతిః పూపలలో దారంబు పోలిక ఉందెనట.*తలకట్టివా వయ్యుతంగడీవలె. 

నీవీ వ్యవహారదత్తుడని . యర్థము,“శనిగావివలె నీవు తగిలియున్నావు, నోటి మీద పుండు ' 
పుట్టదాయెనుగా వీరయ్య జాతీయమగు తీట్టు.“రానిరాని నిన్ను రంపాన బెట్టు రాజమ్మ 

పలుకుబడి. “వనె వన్నెల విసనకజ్ఞవే కోడలి టక్కు, లాడి; గజ్జెల గుజ్జము వరటిదీ 
మాట.తేనెపూసిన కత్తి గడ్డి కప్పబడిన నూయి” “మేకవన్నెపుర' (పక్కలో 
నూన్నట్టి పాము" జాతీయములు. -....+, 

“కాంభోజరాజు కథిలో రాజుగారికి Saad “వచ్చే షక పోయే 
'పాణముగో న్లుండెను .“పొడినిళ్ళుయినా తీయచుస్నారూ జ్రాడ్ల తీయుచున్నా రనుటకు* 



భాషా సారస్వతములు ౭౨౫ 

'కొంగువేయటి జారత్వము చేయట యని యర్థము. “బినల మంచము మరల 

మంచమని యర్థము. బీస యనునది తెలంగాణమున నధిశముగా వాడుకలో 

నున్నది. “విస చెడిపోయింది" అనెదరు. Machine అనుదానికి సమానముగా 

వినను వాడెదరు “మిసని” 'వీసిగా మారెనోమేమో! “గాంధారి కథ'లో “ఆగడాల 

ఆంగడికాయిఆక్రతాయి అనుటకు మారుగా వాడ బడినది.“సన్నపు తలపాగేమి జగుమీర 

బాప్టేమి శ్రళతశయవి “నానేరం నానోళ్ళో వడవేసి నేరము నిరూపించి యనుటకు 

చక్క-ని జాతీయ మిది. “దుమ్ము దులుపుటి శిక్షించుట, కొట్టుట యని యర్థము. 

“సీ అరికాలముల్లు నాటిన నా మునినంట దీనెదను?ముని పల్లనగా పంటికొన. యుద్ధము 

చేయుచు గాంధారి రోషమునీనాకు ముం జేత మీసమున్నిద్రనెను,.మీసము వీరమునకు 

చిహ్నము. ముంజేతికి మీస మున్నదనుట పరా(క్రమసూచకము, బొబ్బిలి 
పదములో కూడ “ముంజేత మీసమున్నదీ రంగారొయుడికి అని కలదు. *ధర్మాంగద 

చరిత పాముపాటితో *“ఆడికలు నమకూడు అవకీ ర్లీవచ్చు' (నిందలు ) *వీరకొడనుచును 

కోరి వార్తలు దెలిసి” (వియ్యంపుడు). “సందె లగ్నము గనుక మరి జంవు నేయకి 

(ఆలస సము) -*ళతమాన మే! గట్టి సభియ మెడనపుడు"(తాలిటొట్టు), “బ్రాహ్మణుల భూములు 

వండనివ్వక తాను, అతుకుబడి కాకుండ ఆట్రెలను బెప్టో అచ్టెలనగా బాధలు కౌవచ్చును. 

“విల్లు విరిచిన లాగు వేలములు డిగ్లో (శిబిరములు) .*రజతాలది నాంథుడు రాక సంబిచ్చె'? 
“పారంగధర పాటిలోగవ్వముడి తావిష్పి గబ్బి గుబ్బలు జూపింగోరువాటులు 

చూపెనూ” గవ్వవలె నుండు రవికముడి కాబోలు. ఇటులే పోకవలె నుండునది 
పోకముడి. “చెదురుమాట లేల చారులారాచదురు == నేర్చు. ( చతుర-చాతుర్య ) 

“'సారంగధరచరి(త్ర శారదవరుస'"లోదండాసివాడు, మాలవాడు,తలారివాడనుటకు. 

“పాల గోవు మాలల కిచ్చినావా, ఎలుకకై యింట మంట లిడినావిజ్రాతీయము.*నారాయణ 

శతకము'లో *యమకింకరుల దలచిన నాగుండె యావులింపుచు నున్నది.’ గుండె 

యావులించుచున్నదను పలుకుబడి పూర్వము లేనట్టిది. అభ్యుదయక వుల తలలపై 

నెగిరి పోవుచున్న దీమాట. “ఎల్లమ్మ కథిలో భగవంతుడు జమదగ్నిని “కొట్టిల 
సాహిత్య మడీగను. సాహిత్యమనగా స్వయంపాకము, ఇది తెలంగాణపు 

మూరరలికము! 
1. వడ్లగింజ తూవికగల దగుట మాంగళ్యము శతమాన మనబడెనో:: కేశ ' 

“శతమానం భవతి? అను క. పలుకుటచే లాక్షణికముగా మంగళా | 
శతమానమాయెనో తెలియధ్యు. ఫ్ సి . 

4లో, ఫే 



Sse: తెలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

ఈవిధముగా నన్వేషించుచు బోయిన నీ జానపద గేయములందు నానుడులు, 

జాతీయములు, మాండలికములు, వొరుమూల పదములు వింతయగు 

శబ్దకల్పనములు లెక్కకు మిక్కి-లిగా కనబడును. ము[దితసాహిత్యమునుండి 

మచ్చునకుగా నిట్టి విశేషములు కొన్ని మాత్రమే యుదాహరంచితిని-చిన్నచిన్న 
పళ్లెపాటలందును, అము[ద్రితగేయములందును ఇంక ననేకములు గలవు. 
అము[(ద్రితములగు గేయముల నుట్టంకించిన చోటులందు వానియందున్న విశేషము 
లాయా (పక రణములందు గాననగును- 

సామెతలు 
ఒక భాషయందలి యందచందములం దన్నింటి దొకయెత్తు; కేవలము 

సామెతల దొకయెత్తు. సామెత లన్నిభాషలయందును కలవు. కవిత్వ మనునడి 

సామెతలందు పరాంకోటి నందుకొనును.జీవిత మే కవిత్వముగా నంగీకరించినచో 

సామెతలు లేదా లోకో కులు జీఏితానుభవములయొక్క_ సూ(త్ర(ప్రాయమైన నగ్న 

స్వరూపములుగా భావింపనగును. సంఘజీవియగు మానవుడు ఎడతెగని యీ 

యనంతయా(త్రలో తనకుగల యనుభవనర్వస్వమును, గడించిన విజ్ఞానమును, 

పొందిన కష్టసుఖములను, లోకపు రీతిని చిన్నిమాటలందు కుదించి మరల 

సఠఘమునకే విడిచినాడు. తాదృశానుభూతి యెవరికి గలిగినను ఆ సామెతలు 

మరల నానోట వెడలి నాణెములట్లు ఒకరినుండి మరియొకరికి సం[క్రమించుచు 

చలామణి యగుచున్నవి. చెట్టు మొదలా విత్తు మొదలా యనునట్లు లోకో క్తుల 

గూర్చి కూడ పలుషురు పండితులు చర్పించియున్నారు. కొందరి మతమున 

క్రవిత్వమున కారంభదళశ లోకో క్తి స్వరూపము. మరికొందరి యభి(ప్రాయమున 

కవితాకళకు పతాకస్థాయి సామెత. ఎవరి యఖి[ప్రాయ మెట్లున్నను ఆకారమున 

స్వల్పమైన పరమాణువువలె సామెతకున్న శక్తిమాత్ర మన౦తము. 
“అల్బాకరముల ననల్బార్ధ రచన కల్పించుటయ కాదె కవి వివేకం” బన్న పాల్లురి!ి 

మాటలు సామెతల కన్వయించు కొనవచ్చును. సామెతలు కొన్ని సూటిమాటలం 

దుండును. మరికొన్ని ధ్వనిపూరితములుగను, అలంకారయుతముగను నుండును. 

డాక్టరు ఛాంపియన్ పండితుడు సామెత నిట్లు నిర్వచించియున్నాడు.*& proverb 

is & racial aphorism, which has been or still is in common 

use, conveying advice or counsel invariably comouflaged 

figuratively. disguised in metaphor or allegory.’ 



భాషా సారన త ములు డి.౨రి 

కనుకనే సామెతలు వడిసెల గుండ్లవలె రువ్వుమని వచ్చి హృదయమునకు 

సూటిగా తాకును. సామెతలందు సునిశితమగు హాస్యముండును. ఈ సామెతలు 

వ్రీలకు వచ్చినట్లు పురుషులకు రావు. నిత్యజీవితమున స్త్రీల సంభాషణమున 

మనమీ సామెతల నధికముగా వినెదము. శిష్తులగు కవులుగూడ సామెతలు వాడీ 

యున్నారు. శిష్టకవులందుగూడ (ప్రజాజీవితమును,లో కానుభనమును, అధికముగా 

నాకళించు కొన్నట్టి జాతీయకవులు సామెతల నధికముగా వాడియున్నారు, తిక్కన 

సూరన, వేమన,కదరీపతివంటి కవుల రచనములందీ సామెత లధికము. జానపద 

గేయములందు సామెత లధికముగా నున్నవి, ఇతర భాషలందు సామెతలను 

సేకరించి యనేక[గంథములు |పకటించియున్నారు. తెలుగులో పప్పుకొనడగిన 
(గంథములు వెలువడలేదు. కీ. శే. చిలుకూరి నారాయణరావుగారు సామెతల 

నధికముగా సేకరించిరి. సుమారు లక్షసామెతలు వారు సేశరించిరట.కాని యవి 

(గంథరూపముగా వెలువడలేదు. సామెతలన్నియు జానపద వాజ్ముయమునకు 

సంబంధించినవి యైనను వాని నన్నింటి నిక్కడ తడపుటకు వీలులేదు, వాని దొక 

(ప్రత్యేకశాఖ. జానపద వాజ్మయముగూర్చి పరిశోధన మొనర్చిన బౌ త్తరాహులు 
సామెతల నొక (ప్రత్యేకళాఖగా పేర్కొనియున్నారు!. కనుక నేనిచ్చట 

పేర్కొాను పామెత లన్నియు జానవదగేయములకు సంబంధించినవిగా మండును. 

కేవలము గేయములందున్న సామెతలనే పేర్కొందును. వ్యవహారమున 

వాడుకలోనున్న సామెతల నన్నింటి నిట పేర్కానను. 

బాలచం(దుడు యోధులకు రోషము పుట్టించుటకై మాటలాడినపుడు'ముక్కు- 
దూలము మీద బొడిచిన యపుడు,గురు మనగలేని కోప మెన్నటిక్రని దెప్పిఫొడిచెను. 

“కాటమరాజు” కథలో సామెతలు కుప్పతెప్పలుగా నున్నవి. *గొల్లమీది 

పుల్లరి గోగుమీద బచ్చలి? గ్రీని శ్రే తాతృర్యార్థముగాగోగు 'పెడును గొల్ల వీరుని అను 

సామెత కలదు.*ఉలన లెత్తామం"బ ఊళ్ళ నడి గెదవు*ఎద్దురూవము దప్పి ఏదు రూనమాయెి 

“తెడ్డడిగినప్పుడే కొయ్యడిగినట్టు “పేదవాని కోపము పెదవ్శలతీటి *“పేరేమొ' లొట'పెటల్ 

పెదవులు మృదువు “రక్షించువారిని రమ్మని పిలిచి.భక్షింప జూచిన వవి యింతలేదుోబూరె 
గంవలకాడ పొర్పుదండాలు” *లోట చేతామని లోకంబు నెటుగు?ి *శారీకకు దెలుపనుశాస్త్ర 

మున్నాద “దూరాన బెట్టిన తురాయుల దండు _ ఆలకోల పెట్లకు నాగదన్నట్లు 

1. శ్రీ రాహ్నరేష్ (త్రిపాఠిగారు. “కవితాకొముదీ” 
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దేశింగురాజు కథలో సామెతలు కొలదిగనేయున్నను చక్కగా నున్నవి. 
“దిక్కు_లేనివాడూరికి నెన్నగ నక్క-పోతురాజూముం జేయి కంకణ మరయుటకున్నిట 

ముకురము కావలెనా *చల్లకోసము వచ్చి ముంత దాచంగనేల మనకూ *ఉసురువున్న 
ఉవ్పమ్మవచ్చును ఊరికీపోవన్నా" 

“బొబ్బిలి సదము"లో మల్లమ్మదేవి కోట నెక్కి. విజయ రామరాజు సేనల 

జూచి దూషించుచు “కొండలు బడ్డ కొన్నాళ్ళకైన కోనలు సడుతుంది” యనెను, 

బొబ్బిలి పడిపోయిన తరువాత విజయనగరముకూడ పడిపోక మానదని యర్థము, 
“బొబ్బిలి కథి పెద్దాడ మల్లేశము రచించిన దానిలో (డి. నెం. 2650 (ప్రా. పృ, 

భాండాగారము)గాయపడిన రంగారావును “ప్రాణముతో పట్టుకొనిరండు అతనికే 
కోటను మరల విస్పింతు"నని బూసి భటుల జంపినప్పుడు రంగారావు సమయము 

మించిపోయిన దనుటకు *పానిన కూట్లో కలి పోసితే వదనుకు వస్తుందోయని సంధి 

నిరాకరిలచెను. 

“కుశలాయకములో చక్కని సామెతలున్నవి.“ల త్తలెల్లను మంచి అల వేము 
తియ్యన=ఎందునై నా గలదె మందుకై నాను) “పేద్ద చెరువు నీళ్ళకును పెద్దింటి నడువడికి 
తప్పులేదను మాట ధరణిలో గలదు “రాజుల హృదయము రాయితో సమమం(ర్రు-నాడు 
సామెత లెల్ల వేడు నిజమయె్య”'హంప కులమున బుట్టి ఆడి(ర)కలు తినుభంగి-నుతులయిన 

నేడు మీగతీ యిట్టు లుండి 'ఆడ జన్మముకన్న అడవిలో (మానయి.పుట్టితే మేలనుచు 

బుధులు బల్కెదరుల “కృశలవకుచ్చల చరి(త్రోము'న చెట్టు చెడే కాలానికి ఏిందెలు= 

చెప్పిన సామెతలే నిజమాయె “వండిన చేను పసులు మేనిశే_కేపులు గట్లు మేనున చెపుమి 
“కశలవ యుద్ధము"న న కలగన్న చోటను గంప అనక” “హైఅకగు విపుల పోటుల 

కంటెఘనమగ కప్పల కాటే మేలు 

_ “రామకథా సుధార్ణవమునీపాము కాళ్ళు పాముకె తెలుసును మరి వరుల కెరుగ 

వశకమి “శత్రక్షంఠ రామాయణమివన 'ఆడబోయిన తీర్థ మరయ నెదురై నట్లు (మొక్క 

బోయిన వేల్పు మంద రున్నట్లి*కొవ్వుమీరిన గొజ్జె కొండకు దాకికే కొదువేమి వచ్చునా 

కొండ కేమెన? వంట' సామెతలుల్న వి. 

“నలచరి(త్ర సదములో “తను గట్టుటకు (తాళ్ళు తా దెచ్చుకొన్నట్లు) “ఈతకు 
మించిన లోతు గలుగునా నాధ, నివమెక్కునే తల వెంటుకలు దాటి యవి .కలదు: 

U 

“శశిరేఖా వరిణయము పదమున తానొకటి- తలచితే -చైనమొకటి తలచు 
“కొవ్వుచేతను బోయి కొరత బడ్డట్లు? “వచ్చిన కోర్యము వాకితైనదియింక “వియ్యమందగ 



బోవ దయ్యంబు బటి? “సుభ దా కల్యాణ (పారంభము"న “దొరలు యేనుగు నెక్కి 

దిడ్డి దూరుదురి “జ్ఞన్డి రేఖా పరిణయము (బకుకమ్మ పాటిలో *జలధరంబుల నమ్మ 

చెలిమె జల్లినయట్లు" “ఆశ దోష మెరుగదు? “గయోపాఖ్యానము జంగంకథి లో 
“మేర గాదనుచు కొంగలు వంగలు మేసిన సామ్యముగ, నారికేళతరు దూడలు మేసిన తీరున 

దిల్కెదవళాతకు దగ్గులు నేర్పిన గతి నా దగ్గర వదరెదవు వంటి సామెత లున్నవి. 

“సవతుల కయ్యము పాటిలో “మసిపూసి నేరేడు మారేడు పండ్ల నమ్ముటి 

“ముందు చెవులకన్న వెనుక కొమ్ములు వాడో శ్రీ వరాహావతార చర[తఈమునీో(పాణము 

లంటే దిల్బుకూర దిని _బతుకివచ్చు “దక్షుని యజ్ఞమున “భర్త చేనిన ముద్దు ఖేచర 

వీధులు బారు-భర్త చేయని ముద్దు పంచల పాలగునోగంగా వివాహము'న కక్క రి 

పడితేను కడుపు నిండగ వలెను-కడుపు నిండని వట్టి కక్కూర్తి యేలి“ఎద్దులు బండియు 

నేకమై తేను, ఎంతేసి గ'క్లైన ఎక్కిపోవచ్చుోముదిత చల్లకు వచ్చి ముంత దాచగనేల, అడుగ 

వలనిన మాట కనుమానమేలి “కానవచ్చిన పనికి గప్రెక్క_గానేలి “ముందున్న (శ్రవణముల 

కంటేను మిక్కిలి - వెనుక కొమ్ములు వాడి వినవె గౌరమ్మి “నుదుట వానీన (వాతి 

నులిమితే చెడిపోదు.అనుభవింపక తీర దనుభవం బెల్లి “కొమి రెల్లి మల్లన్న కథి లో 

“ఆడుది యన్నట్టి మాట గోడ బెట్టినట్టు లుండు” “ఏలేటి పురుషునకు ఏడుగురు భార్యలంచు3 
మొదలగునవి కలవు. 

“కమ్మవారిపణతి పసల బొలరాజుకథిలో*తన్నుగట్టను (త్రాడు తాకెచ్చుకొంది” 

“ముడ్డీ గొట్టిన మూతిసండ్లు రాలో వంటి సామెతలున్న వి. 

“వీరరాజమ్మ కథి లో “ఇల్లు ఇరకట మంచు ఆలి మరకట మంచు పేరయ్య? 
కఉడుమున కేలరా ఊరి పెత్తనము వీరయ్యి'గాంధారికథిలోఆ ఉరుముకు ఈ చినుకులా” 
“చాపకింది నీళ్ళు సతులు మీవలపోఆడవారి మాటలు అద్దములో తేటలుోకడవంత గుమ్మడి 
కతి పీటకు లోకువి “పక్షుల మాటలకు వృజిలు గదులునా “ధర్మాంగధ చరిత పాము 

పాటిలో “రచ్చెక్కి. నభలోన రాయబారంబేలి *ఆత్తకును శాంతంబు కత్తికిని మెతన 

కలదంచి ఇలలోన కిలికిరో వినవే “సారంగధర పాటి లో గడి (మింగ దలచినా 

లింగంబు అడ్డునా'సార్రం గధర చరి(త శారద వరుసలో ఈనగాచి నక్కల కిచ్చినాను? 

సామెతలు కలవ, 

“'జద్ధనిర్లుణతత్వ కందార్ధ దరువు'లందు “తినుమం జె పులి వల్ల దనినట్లు” 
“పాలిమ్మని తల్లికి మనవి జేయుదురా” “అడవి యునిరికాయ సము[దపు టువ్వుి “వేదాంత 
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కుచ్చెల కథ'లో*వెల కొంచెము ఫల మెక్కువన్నట్లుోోవ్ గంటివార వచనము'లంద్ర 
“పూని యొడలు డస్సి బుడ్డ బలనినట్లుో వెస నారంభము చెడి కసవు బలసినట్టోవ పరగ బీద 

బలసి బందికా డై నట్లు “ధర మెతనె న గుదలి వాడైనట్లు' “తండి జంపిన తగి వుండగా 

లంజె జగడాల బోయినట్లు “వరద శోయెడువాడు వరద నుం డెడువాని వెజివకు మన్నట్లు' 
“రామదాసు చరిత్రము” న దాసుని తప ప్ప దండముతో సరి “ఏటికి జన్సిన సీక్సాయె నా 

(బతుకు వంటి సామెతలున్నవి. 

చలము ము[దితసాహిత్యమునుండి మచ్చునకుగా కొన్ని సామెతలను 

మాత్రమే యుదాహరించితిని. జానపదుల విజ్ఞానభాండాగారము లనదగు నీ 
సామెతలు లోకోక్కులింకను పెక్కు. గలవు. ఆట్టివాని నకారాదిగా (వాసే ఇతర 

భాషలందున్న తులనాత్మకమగు లోతోక్తులతో పోల్చి పరిశోధించు పెంతేని 
యవసరము, 



సాంఘిక విషయములు 

బ్రాంినవదగేయములకు నిత్యజీవితము నలముకొను శక్తి యధికమని 

(పథమ(ప్రకర ణమున నివేదించియుంటిని. దీనికి కారణము జానవపదగేయ 

లక్షణములం దొకటి జనసామాన్యపరిచితవ స్తువు అనగా సాంఘీక జీవనమునకు 

(పకిబిందిమగుట, జానపదగేయములను పరిశీలించినచో మనజాతీయ జీవితము, 

మన సాంఘికచరి(త్ర తెలియగలదు. “సాంఘికచరి(త్ర మానవచరి(త్ర, 

(పజలచరి త్ర, అది మన సొంతకథ. అది జనుల జీవనములను (ప్రతి శతాబ్దమం 

దెట్లుండెనో తెలుపునట్టిది. అది మన తాతముత్తాల చరిత్ర. వారియిండ్లు, వారి 

కటు, వోరితిండి, వారి ఆటలు, వారి పాటలు వారు పడీన పొటులు, వారు మనకిచ్చి 

పోయిన మంచిచెడ్డలు' 1. ఈ దృష్టితో జూచినప్పుడు జానపదగేయములందొక 

లోపము గానుపించును శష్టసాహిత్యమున సాంఘీకవిషయము లేవేని 
యున్నంతవరకై నను ఉన్నవి యున్నట్లుగా గోచరించును. దీనికి కారణము శిష్ట 

సాహిత్యము పుట్టినప్పటినుండియు లిఖితరూపముగా (గ్రంథస్థమగుట. లిఖిత 

పూర్వకముగా నుండుటచే దానిలో మార్చులు కూర్చు లంతగా చేరక నిజమైన 

చరిత్రము తెలిసికొనుటకు వీలగును. జాపపదసాహీత్యము శేనలమౌభిక 

(వచారముననే కాలూదికొని నిలచినది. కనుక దానిలో కాల్మక్రమమున మార్పులు 

కూర్చులు (ప్రవేశించుట సంభవము. గేయరచనాకాలమున నున్న సాం ఘీ క్ర 

విషయము లాగేయమున స్థానము కల్పించుకొన్నను కాలక్రమమున గేయము 

(ప్రవాహమున బడి మాంపోయినటులే అందలి వస్తుషుకూడ మారిపోవుటకు 

వీలున్నది. వానపదగేయములందును పూర్వకాలమునుం౦డి మార్చునొందక 

వచ్చుచున్న వానిలో నాయాకాలములనాటి సాంఘికవిషయము లుండును, 
“పల్నాటి ఏరచరత్రముి (శ్రీనాథవిరచితమనబడు వీరగేయము. అది 

కొంత లిఖిత పూర్వకముగా నిప్పటికిని భ ద్రపరుపదిడి యుండుటచే నాకాలమునాటి 
ee ఉవకహాన్యావినానానాన 

1, అంధుల సాంఘికచరి! త. 



ప తెలుగు జానవదగేయ సాహీత్యమ 

సాంఘిక విషయము లాగేయమున గానగును. శ్రీనాథునికన్న పూర్వము రచింపబడి 

యుండిన జానపదగేయ మెదెని యున్నను అది మౌఖిక పచారముననే 
యున్నచో దానిలో కొన్ని మార్పులు కూర్చులు చేరుట కవకాశముండుటచే 
దానియందున్న విషయము లాకాలమునకు సంబంధించినట్టి వేయని ఇదమిత్హముగా 

చెప్పజాలము. జానపదగేయము దేశకాలపా(త్రముల కతీతమైనదని ఇదివరకే 
తెలిసికొని యుంటిమి. ఐనను మార్పునొందని కొన్ని గేయములందును, మార్చు 
నొందిన గేయములం దేవేని మార్చునొందని విషయము లున్నచో వానివలనను 
కొంత సాంఘికచరి(తము (త్రవ్యవచ్చును, కొన్ని సాంఘికవిషయములు మార్పు 

నొందనివికూడ నుండును. కనుక నిట్టివాని నన్నింటిని కనుగొనవచ్చును. ఈ 
(పకరణమున జానపదగేయములందు కాననగు సాంఘికవిషయముల స్థూల 

పరిశీలనము చేయనగును. 

వుతము 

సల్నాటి యుద్దమునకు మతకలహములు కూడ నొక కారణ మందురు. 

(క్రీడాభిరామము “ఆరువల్లి నాయురాలి దుర్మం[తంబు, కోడిపోరు చాపకూటి 
కడుపు, (ప్రథమకారణములు (ప్రల్నాటియేకాంగ, వీరపురుషసం[పహారమునకు" 
అనుచున్నది. శైవపైష్టనమతముల సంఘర్షణ మీ యుద్ధమున కొంతవరకు 
కౌననగును. నాయకురాలు శ్రైవమతమునకు (బ్రహ్మనాయుడు వైష్ణవ 

మతమువకు వీర (ప్రతినిధులు. దాయాదుల పగలకు చెరయొకవై పు తోడై నిలచిం. 
(బ్రహ్మనాయుడు పల్నాటి విష్ణువనియు ( పల్నాటి కృష్ణుడనియు ) (పథ్యాతి 
గాంచెను. జగమంతయు విష్ణుమయము చేయనెంచి చాపకూళ్ళు పెట్టించెను. 
కన్న మనీని ( మాలవాని ) కుమారునిగా స్వీకరించెను. మాచెర్ల చెన్నకేశవ 
డానాటి పలనాటి వైష్ణవమతమునకు సాక్షీభూతుడుగా నుండెను. (బహ్మనాయుడు 

కన్నమనీని ఆర్థరా(త్రంబున కదనరంగము చూడబంపెను. అచటి 
భూత (పేతములతో సంభాషించినప్పుడు కన్నమదాసు తన్ను గూ రి 
యిట్టుచెప్పుకొ నెను,“కలికికృహ్ణుం డైన కారుణ్యమూర్హి,పు"ప్టైను (బహన్న భూలోకమందు, 
అతనికి గాసుడనొదును నేను మాలలకును బుట్టి మాలనై పోక, విష్ణూ పాదము బట్టి 
విశ్వంబులోన, తెన్పలినాయుడు తెరవయైనట్టి, వికచాబ్దలోచన పెమ్ముసావికిని, శ్రీమించు 
మాచెర్ల చెన్నువి మేన, పెంపు నొందెడు శులని పెద్ద వనమాల, వరమున గన్నట్టీ 



సాంఘిక విషయములు ౭8౩ 

పంవుణ్యసుకుడి. మాలమాదిగలందు వైష్టఎమెంత (ప్రగాఢముగా వ్యాపించెనో 

పె వ్యాకములు స్పష్టము చేయుచున్న ఏ. భూతరాట్ స్తంభమును నిలుపుటకు 

పూర్వము యుద్దభూముని పవి(త మొనర్ప్చుటకి మలి దేవరాజాదులు ((బహ్మనాయని 

వై ప్తవమునకు లోబడినవారలు ) “చెన్న కేశవ దేవు శ్రీపాదజలము, తివిరి పూజారులు 

తెచ్చుట జేసి, తులనిషృతంబులతోడ తీర్థం బు అచ్చోట చల్లి ంచి 98. "పలనాటి 

యుద్దకాలము నాటికి అచ్చటచ్చట వైష్టవాలయము లున్నను దేశమున 

మాత్రము వైష్ణవ మంతగా వ్యాపింపలేదు కౌని యచ్చటచ్చట విరళముగా 

నుండెను. మాచెర్ల (పాంతములందు (బహ్మ్మానాయని (ప్రభావమున వైష్ణవము 

వ్యాపించి యుండును. దేశమున బహుళముగా వ్యాప్రిగాంచిన శై పమునకు 

నాయకురాలు (పొతినిధ్యము వపొంచి అంకురరూపమున నున్న యావైష ష్టవము 

నూడబెరుకుటక్షై నాయనిపై కత్తి గట్టినది. నాయని పక్షమున ఆనాడు బహుళ! 

అచటి వైష్ణవలందరు చేరియుందురు. 

“కాటమరాజు కథ” నాటికి దేశమున వైష్ణవము బాగుగా వ్యాపించినది. 

యాదవులు వైష్ణవులు. కాటమరాజు, బొల్లియావు భూళొకమున కవతరంచిన 

విష్ట్వంశములు* కాని కాటమరాజు కథలో మా(త్రము శైవవై ష్లవములు రెండును 

చొచ్చుకొని పోయినవి, యాదవ సేనలందు వీర శ్రైవభక్రులుకూడ నుండిరి, ఖడ్గ 

తిక్క_నతో యాదవుల పక్షమున బోరాడినది (బహ్మరు[దయ్య. ఈత డారాధ్య 

(బాహ్మణుడు. ఇదిగాకను యాదవులు గంగ నారాధ్యదై వతముగా గొల్చిరి. 

యాదవుల సంపదయగు గోవులకు, తృణ౫లసమృద్ధి కావలయను గదా! ఇప్పటికిని 

నెల్లూరు జిల్లా దర్శి డివిజను దొనకొండలోని గంగకు జాతరలు జరుగును.కని గిరి 

తాలూకా పాలేటి యొడ్డుననున్న ఆవలపాటి (గ్రామమున ఏ పేట వై శాఖపౌర్ణమికి 

గంగ తిరుణాళ్ళు జరుగును.గంగ శివునిభార్య. కాటమరాజు తం(డ్రి పంచలింగాల 

కొండ సమీపమున లింగమై వెలసెను. యుభ్ధవునకు బయలుదేరునప్పుడు 

కాటమరాజు మరియు పల్లి కొండ యాతని నిట్లు వేడిరి..ళంకరా శివశివా శరణు మహ దేవ 
భక్తుల పాలిటి పరమేశ ఈశ, తొలి చం్యదశేఖరుని దొడ్డపూజించి, పర్వతంబున నిల్చి 
పరమేశు కృపను నావుల వలురాజు కతిపుణ్యవళత, వల్లమకు పో(లాజువై పృట్టినావు, 

ఆపురహరు రూవ మట పూజ జేసి, తుదను జంగాలకై దురములో నీవు, పరిణాన జంగాల 

పర్వతము బంప్కిచోడ దళంబులు చుట్టంగ నీశు, హరహరాయని యెంచి యటు పారజూచి.? 

కాటమరాడా వైష్ణవుడుగా అతనితండడీ శై వుడుగా, కాటమరాజు శివరూపమగు 



కళళ తెలుగు జానవదగేయ సాహిత్యము 

తం|డ్రిని కొలుచునటులుగా చి(తింపబడుట వింతగా నున్నది. (బహ్మరు.ద్రయ్య 

యుద్ధమునకు టోవుటకు ముందు వీర క్రై వాచారములు నెర పెను,ఆతనికి వాహనము 
వృషభ మయ్యెను. చల్లపిన్నయ్య మొదలుగా గల ఏడ్గురన్నదమ్ములు యుద్ధ 
కాలమున నొక యేకాదశినా డొక్క-(పొద్దుండి “తాన మొప్పగనాడి ధవళాలు గట్టి 
నెలవంక తిరుమణి నేర్పుతో దీర్చి... .... ఓ దేవ దేవుండ ఓ విశ్వరూప్కు యో పాపసంహార 
యో పరమేళ........ కడు వ్యికమమ. గని కైలాస మిమ్ము అని వేడుకొనిరి, వీరు 

యాదవులలొనున్న _ వీరుశ్రెవులవలె గన్చట్టుచున్నారు, యుద్దసమయమున 
“హరహరా యనిరి. కాటమరాజు కృష్ణుని యవతారముగా, వీరన్న వీరభ్నదుని 

యవతారముగా చెప్పబడిర. ఐతమరాజాదులు యుద్దమునకు పోవుటకు ముందు 

శివునకు పూజలు అభిషేకములు చేసోపంచాక్షరీమం(త పఠన గావించి, ఏకారరి 

సంచారి ఎలమి షడార్శి, మంగళారతి బాడి మర పూజచేసి, జాహ్నవిని గూడ 
వేడిరి. యుద్ధరంగమునందు కూడ “పల్లికొండయు రాజు బంధువర్గంబు, శివ 

పురాణము నేకచిత్తాన వినుచు” నుండిరి, వారి శివభక్తి యట్టిడి, 

ఆనుబంధమున గల “భట్టు రాయబారములో కాటమరాజు పక్షమున 
వాదించు భట్టురాయశృంగావశిభట్టు (నల్లసిద్ధి పక్షమున వచ్చినవానితో కాటమ 

రాజును గూర్చి *కౌవీర భూమిని కాలావులమేపి, నవనాథసిద్దుల నయము గన్నాడు" 
అనెను. కాటమరాజు కూడ శైవ,ఫభాపమునకు లోనై నవాడుగా దోచుచున్నాడు. 

కాటమరాజు ఐతమరాజాదుల కంపిన లేఖలం దొకదానిలో “శ్రీకాంత వరపాద 

సేవాధురీణ' యని సంబోధించెను, దీనిచే కరియాపులన్న మొదలగువారు విళ్లు 

భక్తులుగా గానబడుచున్నారు. ఐతమరాజు మొదలగు తన సుతుల యుద్దమున 
కెటుల బంపుదునాయని తల్లియగు సిరిదేవి “ఓ పార్వతీనాథ ఓ భ _కృవర్యి యని 
దుకఖించినది. ఇది యంతయు జూడగా యాదవులందు కొందరు 4 వులు మరి 

కొందరు వైష్ష్టవులవలె గన్పట్టుచున్నారు. పల్నాటి యుద్ధ కారణములం దొకటి 

మత వై షమ్యము కూడ కలదందురు. కాని కాటమరాజు కథలో మతవై షమ్యములు 
కానరావు.యాదవులు శివ కేశవుల నిరువురిని సమానముగా గొల్ఫిరి.”కిమస్టిమాలాం 
కీము కౌస్తుభం వొయని గారిహరనాథ తత్వమును (ప్రచార మొనర్బ్సీన తిక్కనకు 
ఏరు కొంచెము మాత్రమే పూర్వమువారు గనుక ఆనాడు మతవై షమ్యులు లేక 
హరహరులు సమానముగా పూజింపబడుచుండిరని భావించవచ్చును. 



సాంఘిక విషయములు 83: 

6దేశింగురాజు కథిలో కొన్ని మతవిషయములు కాననగును.దేశిం గురాజ 

షవుడుగా చితింపబడినాడు. అతనికిలు వేల్పు రంగనాథస్వామి. దేకింగ 

తతము రంగనాథుని ధ్యానతత్న్పరుడుగా నుండినట్లు కథలో నున్నది. దేశింగ 

సిబాలుడుగా నుండి ఢిల్లీకి పోయి బారాహజా౦ నెక్కి త౦(డ్రుల చెర విడీపిం+? 

నప్పుడుకూడ రంగనాథస్వామి యాతనికి తోడునీడగా నున్నట్లు వర్ణింపబడినది 
నవాబుకడనుండి కప్పమడుగవచ్చిన తోం(డ్రమల్లోజి దేశింగు తనను చంపునన 
భయముతో కుహనావైష్టవుడైై దేశింగు సభకు పోయెను. వెప్షపుడనియే దేశిం? 
తోం|(డ్రమల్లును చతిపక విడిచెను. యుద్దమునకు పోవుటకుముందు కూడ దేశింగ 
రంగనాథుని సెల వడిగినట్లును ఆతడు జయాపజయములు చెప్పినట్లును కథల్ 

నున్నది. చాగి(త్రకముగా నిది సత్యము కాకపోవచ్చును. దేశింగు కాలమునః 

దకీణమున వైష్ణవము బాగుగా వ్యాపించినను దేశింగు మా(త్రము దక్షీణదేశవా. 
కొడు. తం(డీ మరణగలముననే ఆత డు త్తరదేశమునుండి బయలుదేరి వచ్చెను 

ఐనను ఆతని తం(డ్రి మున్నగువారు దక్షిణదేశమున చాల కాలమునుండి స్టీరప। 

పోయి రంగనాథుని ఇలు వేల్పుగా భజియింప కుమారుడగు దేశింగుకూడ రం, 

నాథునే కొలిచియుండు ననుకొనవచ్చును. దేశింగుకు మహమ్మదీయులతి 

విరోధము సంభవించెను మహమ్మదీయు లప్పటికి దక్షిణదేశమున బాగు? 

(ప్రబలిపోయిరి. కాని దేశింగునకు మహాళ్ణానుడను తురక (పాణ స్నేహితుడు? 

నుండుట గమనింపదగినది. మహాళ్ళ్థానుడును దేశింగు పక్షమున పోరాడి గుండ 

దెబ్బ తగిలి చనిపోవునప్పుడు పశ్చిమాఖభిముఖుడై ఖురాన్ వాక్యము పరఠిం; 

యసువుల బాసెను.తురక లందరు సశ్చిమాభిముఖులై దై వ(పార్థనము(నమాజు 

చేయుకురు. దీనికి కారణము తురకలకు పవి(త స్థలమగు * మక్కా." పళ్ళి 

దిశయం దుండుటయే. 

Pe) 

A జ్ 

బొబ్బిలి వెలమలు వైష్టవులుగా చిితింపబడీనారు. రంగారావుగారి 

విష్ణువునకువలె శంఖచ(క్రములు, వింజామరము, పద్మము, (సాము (దిక లక్షణము 

లున్నట్లు వర్గింపబడుటయే గాక మల్లమ్మ దేవిగారు గోపాలస్వామి కభిషేకా 

పూజలు చేయించుట వర్ణింపబడినది. “పెద్దావురము కోడిపందెముల కథిల్ 
వత్సవాయిరాజులు వైష్ణవభ క్తులుగా వర్షింపబడిరి.ఆనందరాజు గారి యాజ్ఞచొప్పు 

తిమ్మరాజుకు భోజనమున విషము కలిపి పేరిభొట్లు వడ్డించుచుండగా తిమ్మరాః 
గారి యిలు వేల్పగు రంగనాథుడు “భూమి మీదను పడగొట్టాడు పేరిభొట్లవండీ, 



కష తెలుగు జానపద గేయసాహిత 

ఆనందగజపతి “ధాటికి తాళలేక జగపతిరాజు తన కుమారు నాతనికి బం 

నప్ప గించి తాను రాజ్యము ఏడిచి సన్యాసియై భద్రాాధిరామచం (దుని పొదరాజీవ: 

కడ కొన్ని దినములుండుట మూడవ (ప్రకరణముననే చెప్పియుంటిని. 

(ప్రధానము = మతసంబంధ మైన గేయములగూర్చి నాలుగవ (ప్రకరణ; 
చర్చించియుంటిని. అట్టి మతసంబంధగేయములందు జేరిన “(శ్రీ అం? 

చరి(త్రము”న నూట యెనిమిది దివ్యతిరుపతుల వర్ణన మున్నది. ఈ దివ్యతిరుప, 

(కమ మొకొ్క-క్కరొక్కొా క్క తీరున వర్ణీంచిరి.తాళ్ల పాక వారి [క్రమ మొకతీర 

నున్నది. ఇదేపాటలో మార్గళి వతమును గూర్చిన వివరము లున్నవి.భోగిపం. 
కర్భ మీయనై నది, శ్రీ రంగనాథుడు గోదాదేవి న్వప్నమున గనబడి భోగిం. 
దినమే మన కందరకు భోగ “భోగి పండుగయయ్యెనఏ, “తిరుమం (త్రము పాటి 
హరిదాసు తిరుమం(త్రము కమ్మ పై (వాసికొని పోయిన బోగముదానికై చోళం 
పట్టణపు ఏీథులు దిరగెనట. చోళులు మొదట శైైవులే. కులోత్తుంగ చోళ 
స్వయముగా రామానుజులవారని దేశమునుండి వెడలగొట్టించె నందురు. కన 

నీ సంఘటనము (నిజమైనచో) చోళరాజులు వైష్ణవమును స్వీకరించినప్పు, 
లేదా వైస్ణనమును పోషించినప్పుడో జరిగియుండవలెను. 

యుద్ధ విషయములు 

ఆం(ధులకు వీరరసాభినివేశము మెండు. అది కూడ ధర్మవీరవ 
వు ననన 

జానపదుల వీరగీతములను తృతీయ పకరణమున పరిశీలించితిమి. చారిత్ర 
గీతము లన్నియు వీరగితములే.చారి(త్రకములే కాక మరికొన్ని గీతములందుకూ 
పీరరసము వర్ణింపబడిన చోటులున్న వి. ఇట్టి పట్టులందు య సర్ 

ధర్మము, రణరంగము, వీరుల వేషభాషలు, వార్ యునీకి, సై న్యమునంద 
కరర పం వరన మాండును. వలా, 
వీరచరి_తమున నిట్టి విషయములు బహుళముగా నున్నవి. ఈ నైనికవ్యవ 

పల్నాటి వీరుల కాలమునాటిదై యుండును. లేదా (శ్రీనాథుని కాలమునాటి? 
యుండును, ఏ కాలమునాటిదై నను భేద మంతగా నుతడదు, 

జై తయాతకు బయలుదేరిన సైన్యములకు కావలసిన సౌకర్యము 
పమకూర్ప్చుటకు వస్తువాహనము లన్నియు చైన్యము వెంటనే తరలింవబడును 
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పూర్వమునుండీ ఈనాటికిని ఈ వ్యవస్థ ఇటులనే యున్నది. మలిదేవరాజు (బహ్మ 

నాయుడు మొదలయినవారు కార్యమపూడి యుద్ధరంగమునకు బయలుదేరి పోవు 

నప్పుడు వారివెంబడి “గొల్లెనల్గట్టిన గొప్పలొబండ్లు, బల్లాని పెట్టలు వట్టమం” ములు, 

తరుచైన పీటలు తమ్మపడిగెలును;వింత మందసములు వెలయు గొడ్డులును,కాళ్మీర కస్తూరి 

గంధకరూూర,మాదిగా వాసన లమరు పె పైలును బొక్క_సంబుల బల్వు బోనగావళ్లు, జవ్వాజి 

పిట్టలు శారికౌకీర, పంజరములు పట్టు పరిచారకులును, కోడెకాం (డ్రదలించి కొ క్వెడు రెడు, 

ఫడివాగె తేజీలు పాలకీజో భృ, అష్టథాగ్యం బుల అంగళ్ళువారు సందడివడ దండు చయ్యన 

కదల” నట, యుద్దవిరామసందర్భమున సైనికవిహార విలాసములకు సంబంధించిన 

వస్తువులు కూడ వారి వెంబడి యుండెడివని తోచుచున్నది. శారికాకీర 

పంజరములు కాళశ్మీరకస్తూరి గంధకర్పూరము లందులకే కదా! ఏలాసవినోదములు 

కూడ రణరంగమున నొకవెపు సాగుచుండెడివి కాబోలు. ఇంకను అష్ట 

భాగ్యంబుల అంగళ్ళవారుగూడ నుండిరట, అనగా ఒక చిన్న పట్టణమే కదలి 

పోవుచుండెడి దన్నమాట. ఇటులనే నలగామరాజాసైన్యములు వచ్చి చేరు 

కొన్నప్పుడు “ఆ దండులోపల అభిలవణిజులును, సకలధాన్యంబులు సకలరత్నములు, 

బంగాడ వెండియు బహుధ"వితతిి,సరిగవ స్త్రంబులు సరసపుంబట్టు,పటములు ఘనతంతు 

పటములు మరియు, కాంస్యతా(మశేప్రతక_మభాండ ములు,రసవర్గముల నెల్ల రంజనంబొవ్పః 

క్రయవిక్రయమ్ముల కావింకు రేపుడు, సౌందర్యఘనతచే సంపన్నమైన, వేళ్యవాటిక 

లొప్పు విశదంబు లగుచు, దార్మిద్యమనునది దండులో లేదు, ధనధాన్య వృద్ధిచే దనరెడు 

లకీ, వేలంబు లోపల విలసిల్లుచుండు. ధనధాన్య సమృద్ధియే కొర్ర సై న్యములో 

వేశ్యలు గూడ నుండుట వింత, చైనికుల వినోదమునకై వేశ్యలనుగూడ 

నుంచెడువారు కాటోలు. 

ఉభయ సే సనలకు మధ్యన సాక్షిగా నొక _స్థంభమును నిలుపుట పూర్వుకొలపు 

యుద్ధధర్మమువలె గోచరించుచున్నది. (బ్రహ్మనాయుడు మలిదేవాదులతో మేడపి 

నుండి కార్యమపూడికి బయలుదేరి (తిపురాంతకము చేరుకొని ఆట తానిదివరకు 

“శివపురిలో నుండి చేర్చినయట్టి, భూతరాట్ _స్టంభమును పూజించి దావిని 

కదలించి బండ్లపై నిడుకొని రణరంగమునకు గొంపోయెను. (బ్రహ్మనాయు 
డిదివరకు కల్యాణపట్టణపు వీరసోమునకు సహాయముగా బోయి శివప్పరి గాల్ని 

ఆచ్చటనున్న శక్తుల దెచ్చి (తిపరాంతకములో నిల్చియుండెను. శివుడు 

47 
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లయకారుడు గనుక, యుద్ధము లయకర్మ గనుక, యుద్ధరంగమున భూకరాక్ట్ 

స్తంభము నిల్చెడువారు కాబోలు, ఆ _స్తంభపర్ణన మిట్లున్నది, “ఇనుము విశ 

కంచు హీమతా(మముల, పంచలో హంబుల (వబిలిసెదాన,నాలుగు ముఖముల నయ మెప్న 

మరియు, ఎనిమిది ముఖముల నెన్నికై నావు, ముగురు మూరయిల నొక్క మొఖమంగ 

నిలిచి ఒకట సిద్ధులు మరి నొక్కట మునులు, గంగయు దుర్గయు కాలభైరవుడు, నలి: 

భూదేవియు నీ యాసనముల, గంధర్వపతులతో కాచుచునుందు, రినుచు (ప్రార్థనచేన 

ఆ (బ్రహ్మ పలికె.” ఇట్టి కంబమునకు వివిధాన్నముల కుంభము వోయిం? 

“ఘనమైన పోతుతో గావుచెల్లించిరి. గావు చెల్లించుట యనగా బలినిచ్చుట, 

స్తంభమును శకటంబులపై నిడుకొని కార్యమపూడి రణరంగము చేరుకొన్న 

తరువాత “చెన్న కేశవ దేవు శ్రీపాదజలము, తీవిరి పూజారులు తెచ్చుట జేసి; తులసీ 

వృతంబులతోడ తీర్ణంబు, అచ్చోట చల్లించి అలరు లగ్నమున, శంకు సంస్థాపన 

సమ్మతి చేసి, నికేసముగ రత్ననిచయంబులుంచి, తెచ్చిన కంబంబు ధీరతతోడి నడికలన 

నిల్చి బలులను సమకూర్చిరి, ఇట్టి స్తంభము పూర్వకాలమున యుద్ధములండు 

సర్వసాధారణ మో కాదో తెలియదుకాని పల్నాటి యుద్ధమున మా(త్రమీ భూతరాట్ 

స్తంభము సొక్షిగా నిలచను. _స్తంభమును నిల్చి పీరులందరును గంగధార 

మడుగునకు బోయితను తమ నామముల్ ధరలోన దరుచు,[పథ్యాతి నొందంగ భక్తిలో 

నందు, స్నానంబుజేని (విశాల తీరమున), నిలిపిరి లింగముల్ నేముంబులోడి 

ఈ లింగము లిప్పటికిని గంగధార మడుగునొడ్డున గలగుడిలో నున్నవి. వీనికి 
పూజలు చేయుట నేటికి పరిపాటి. 

ల ల కలగ కడి 
నాగమ్మతో “మనవద్ద బంట్లును మన్నెవారలును, పంక్తుల నన్నంబు భక్షించువారు,రొక్క 

జీతంబుల రూఢులౌవారు, కేతముల్ జేసుక జీవించువారు పల్లెలు బుచ్చుక బతి కెడువారు, 

ఎలగోలు ప్రజలకు నెల్లర కిస్స పెనమై రమ్మని వరగ జెప్పింపు' మనెను. నలగాముడు 

భట్టుతో ,మలిదేవరాజు బలంబు తృణీక రించుచు*"నేనాధిపతి లేడు సేనలు లేవు,బలు వైన 

శూలాల బండ్లను లేవు కరితురంగంబులు కాలిమానిసులు,లెక్కి-ంవగా నేమి లేవు వారలకు 
అని నిందించను.నలగాముడు తన వెంబడి*మూకలళై యుండెడు మూలబలములును, 

ధాన్యముల్ గొనువారి ధన వేతనకుల, నెలగోలు (ప్రజలను హెచ్చు వంటర్లిను దీసికొని 

బయలుదేరెను. సలగాముని "పై నికులు 'నురియలు వరిఘముల్ శూల నంఘంబు, (ప్రాస 

ముద్గరవ. లు వటుఖడ్గచయము, సేరై న చక్రముల్ భిండివాలములు, నరశువుల్ బిల్లెముల్ 
బాకు కటార్జుుశార్టముల్ ధనువులు శరధులు దాల్చి యు ండ్రిరి,ఇవి నాడు వాడబడుచుండీన 



ఈచ౯ 

ఆయుధములు, ఇంకను “విను మినుము రాగి యిత్తడి కంచు. సపెట్రిచేసిన 

యట్టి బిరుదులు గలవు" .బిరుదులన్నను ఆయుధములే. దింకెనలు, జల్లి శేడెములు, 

దండచ[కములు, గాయగోవాళాఖ్య బిరుదములుగూడ నుండెడివి. సామంత 
రాగోల మరియు నంకుశములుగూడ వాడుకలో నుండెను. 

“కోళ్ళపోరాటము-గో పుయుద్ధములో తీరుతీరుల బాణములు (పయోగింప 

బడినవి, విలుమూక వారు గోపుపై “చందురువంకలు చల్లజంపులును, పొట్టలపొంగులు 

పుణ్యతీష్ణుములు 3 యెరిదైవమిలు పిల్లదె.మక లిర్వులును, యొక పెక్కు నమ్ములు 
యోకవోకలున్కు తామరకూనలు తల్లి మెరుగులును, చీకటి మిణుగుర్లు జివురు గందెలున్ను 

గుండెలు ఖీతిలు కూత పెట్టులును, కుత్తికదీవులు కుష్పికోలలును? మొదలగు బాణములు 
(పయోగించిరి, [బ్రహ్మనాయుడు గురిజాల విరుగబొడువ వచ్చినపుడు 
నాగమ్మతో నలగాముడు *పన్నించు కోటి పై పడగలు వేగ, గవనికి నూర్వుర కదన 

విక్రముల. వశిగొయ్య వడిశెల వాలు డొంకెనలు, గణికెలు దూలాలు గాలిదుందుభులు, 
మకర బిజ్జెలులును మంచి కత్తులనిసమాయ త్త మొనర్పుమనెను, 

యుద్దరంగమున కేగిన నలగాముడు తన బలముతో “చచ్చాక మేర్పడ 

సరనంపు భువిని, హేమ కుంభంబుల నెసగుచు నున్న,పటకుటీరంబుల పన్నుగా గట్టి మూల 
బలంబులు మొనగాండు9 వచ్చి, కూర్చున్న ఘనమైన గొల్లెనల్ కూర్చిిదండు విడిసెను, 

యుద్ధమున శకేగు ఏరులను పెద్దలు దీవించుట యటువిడిచి తమకన్న పిన్నలగు 
భార్యలు కూడ దీవించి పంపెడు నాచార మానాడు వీరధర్మముగా పరిగణింప 
బడుచుండెను. మాంచాల బాలచంద్రుని “రతిరాజసుందరా రణరంగధీర__ 
శాత్గిఐ విజయంబు సమకూరు మీకు, ఈ యాయుధము వడి నిచ్చును జయము, 
కలియుగంబున మీకు ఘనపూజ లమరుఅని యాశీర్వదించి ఆయుధము నిచ్చెను.ఇట్టి 
సంఘటనలు '“దేశింగు రాజుకథి “బంగారు తిమ్మరాజు కథ" మున్నగు వానిలో 

గలవు. బాలచం[(ద్రుడు యుద్ధరంగమున కేగినపుడు [బహ్మనాయుడు టోధించిన 

రణనీతి పరమో.తృమము. దానిని తృతీయ(ప్రకరణమున నుట్టంకించితిని. నీతి 

గరపిన తరువాత _బ్రహ్యాన్న"త గినట్టి కర్బూరతాంబూల మిచ్చి,శంఖ తీర్థ మొసంగి 

జయమొందు మంచు పంపెను, వీరులకు యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు విడె 

మిచ్చుటగూడ యుద్ధధర్మ మే.దీనిని ఉర్ణ్లూలో“వీడా ఉఠానా యందురు. నాయుడు 
వైష్ణవుడు గనుక శంఖతీర్థముకూడ పోసెను. 
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యుద్దభీరువుల వర్ణనమును గూడ ఇదివరకే పేర్కొనియుంటిని.తృతీయ 

(పకరణమున వాని వివరములు గలవు. ఆ సందర్భమున “బోయవారము మేము 
పూర్వంబునందు, భుజమున కాయలు పూని కన్గొనుడి యని కొందరు యద్ర 
ఖీరువులు బతిమాలిరి. బోయజాతివా రిప్పటికిని కలరు, (గామములందు పల్లకీ 
మేనాలు మోయుట, చేపలు పట్టుట, ఓషధులు సమకూర్చుట, (ప్రయాణముణ 
(వార్హావహనము) చేయుట, తలారిపని చేయుట, నీరటికాం[ డుగా నుండుట, వా 

వృత్తి, వారినే తెలగలందురు. ఆనాడు గూడ పల్లకీ మేనాలు మోయుపే వాక 

నృత్తియైయుండును.కనుకనే భుజములు కాయలుగాచె ననిరి.[ప్రాణములు కాపాడు 
కొనుట కటి ఖీరువులు *చనలేక భయమున చచ్చినవారి, మీద (ద్రోసుక యుండి మెదలని 

వార్పు చచ్చిన గజముల చాటున డాగిి, వందతనంబున పడియుండువారు, పెండ్లాల దలచుక్ష 

విప్రేడ్పువారు వల్మీకముల మీద వసియించువారు, గడ్డిలో జొరబడి కదలనివారు, వేళ్ళు 
చీకెడు వారు వెన్నిచ్చువారు. 

వీరారాధనముగూర్చి తృశీయ(ప్రకరణమున నివేదించియుంటిని. మలి 
చరాజాదులు యుద్ధరంగమున భూత రాట్ స్తంభమును (ప్రతిష్టించి వీరులతో గంగ 

ధార మడుగునకు జని స్నానముచేసి “తమతమ నామముల్ ధరలోన దరుచు, (ప్రభ్యాతి 
నొందంగ భక్తితో నందుుసానంబుజేసి(విశాల తీర మున),నిలిపిరీ లింగముల్ నేమంబుతోడ, 

ఈ లింగము లిప్పటికిని గంగధార మడుగు నొడ్డున గుడిలో పూజలఠదుచున్న వి, 

ఏరుల స్మృతిచిహ్నముగా జరుగు జాతర, పూజ, మున్నగువానిలో ఈ విశేషము 
కూడ కలదు, ఇచ్చట లింగములనగా శివలింగములు కాదు. మలిదేవరాజు 
మరియ ఆతని యనుచరవీరవర్షము పై (బహ్మనాయని వైష్ణవ(ప్రభావముండగా 
వారు శివలింగ(ప్రతిష్టాపన మొనర్చిరని తలంపరాదు. తమతమ పేరులకో 
లింగములు నిలిపిరనుటచే తమనే నిలుపుకొనిరని తలంపవలయును. ఆ లింగములనే 
వీరులుగా నేటి (ప్రజ లారాధింతురు. 

ఇక “కొటమరాజు కథిలో గాననగు విషయముల నారయుదము, యుద్ధ 

రంగమున తమతమ గుడారము లెత్తించుటకు కాటమరాజు ఆజ్ఞాపించగనే 

పరిచారకులుతగ నొవ్పగా వీరతమక మేర్పరచి,చిత్తర్వుల గుడార్లు చెంత నెత్తి ంచి,పచ్చ 

వన్నె గుడారు వరగ నెత్తించి, నలుబది స్తంభాల నామతీర్ణంపు,గూడార్లు రత్నాల గూడాడ్ల 
ముత, గూడార్లు వెలివట్టు గూడార్లు చాల్కనెండలకు గూడార్లు దండి వానలకు, జిడ్డుమైనవు 
బూత జెలగు గుడాళ్లువచ్చవట్టు గుడార్లు పందిటి గుడార్లు, నెడలేక యెత్తించి రెన్నోగుడాడ్లు, 



కల we కా బా Cot) 

గూవార్లకును పెడికండ లెత్సించి, ఘనశరభిశార్తూల గండభేముండ, ముఖ విరుదు లన్నియు 
చా aan —_ 

ముంద కెడ్తించిరి. తమగ మనగా ఎత్తైన మంచె, వీరులు నిలిచి చూచుటకు 

ఏర్పరచినది పీరతమగ | క)ము. కాటమరాజుకు మ్మాత్రము నలుబది స్తంభముల 

గుడార ముండెను. తక్కిన గుడారముల వర్షన మానాటి కళలను వృతి విద్యలను 

పల్నాటి వీరచరితమందువలెనే కాటమరాజు కథలో గూడ ఇప్పుడు 

తెలియని ఆయుధము లెన్నియో కలవు. కొన్నింటిని మాత్రము నిఘంటువులు 

ఆయుధవిశే షములని చప్పుచున్నషి, 

“పట్టుకోట జసువరాజూ గుం శ్రరాజు, కట్టుజల్లులు గడలు గుషిగూడి వచ్చె" 

“దోడమండల మేలు సురియ సో మన్న, సబడీల మూకతో సరగ నేతెంచె 

కనందికనుము నాగరాజు నాలుగువేల యందెల గడలతో నప్పుచె దేతెంచె.” 

పిన్నయ్య సేనలు కటార్లు జంజాళముల్ కత్తులు మరియు వృజంప్పు మణులు గల 

వంకీణ్లీలోవాడి,నేజాలును సురాయి నేర్చుతోబట్టి, కాకుల చేబూని డాప్పేరే యనుచు, భళిఖి 

యనుచును జాగుగానపుడుివచ్చాను.ఇంతకుపూర్వ మేకొ మరి సిద్దిరాజు' విచ్చుకి త్తులవాయ 
విమతులై నడువ, జల్లిగడలును చాల జమిలి అెకెెములి త్రో వచ్చెను గండ 

గోపాాలాజు“గొడ్డండ్లు కత్తులు గొబ్బునిదెచ్చెను, ఇరుపక్షములవారూవిరిసీల బల్లల బడ 

బొడువంగ, రణమున నొరిగిరి రౌతు లందజును? *శరముల గుంతాల( జెల్లించి పొడువి, 

*చ[ కాల కొందటి శిరసుల వేయి 'సురకతి పిడికత్సి స సుఠియలతోనుి గో సం గులు యుద్దము 

చేసిరి. బొల్లియావు యుద్ధమునకు భయపడి సిద్దిరాజు సై నికులు“అడ్డక తెలు భేడె అటు 
పార వైచి'పారిపోయిరి*అని పౌరుషంచున నతివేగ గచిని,మరి వేయ సాగిరి మృ మొగ్గలను 

చెల్లి ంచి వేనిరి చిల్లకోలలనుోగన్నెరాకమ్మున గాయాలు నాబి,పొ శ్తెపు నేజాల బొడువంగ 

సాగ్సి గోవును వేసిరి గోవింద యనుచోపార్వతి యంబుల పరిలెట్టివారు గుమ్మడి గింజల 

గుప్పుచు నంతు పంతగిరులను బూని పరుగున వచ్చి, యెడపక యావును వేని రుక్కునను” 

“కొంగవాల్ కత్తులు కోరనిగవారు, బంగారు పరుజులు వట్టు కత్తులవారు, వెండి కత్తులవారు 
వింత పరుజాలవార్కు దండై న పడిగె జంజాళములవారు సన్నపు తిరుమణి సంకు టరిగెల 

వారు, “అర్థనార జల్లులు అడ్డకత్తులవారు, మావు పిడిబాకులు మరి వరికిణీలు, నమరించి 

విరుదులు ఆరహుదాలందోకుప్పింప సాగిరి కొంకుగాలాలు? “తమ మందుగుండును తగ 

బారుచేన్తీ సంధించి రంజకం సయ్యన బోన్ జానకితాళ్ళు చక్కంగ రాల్ని....తొడిబడ 

గురియించి తుపాకిగుండ్లు, రంజకమనగా తుపాకి చెవిలో బోసెడు మందు.జానకి 

తాడు చెవి మందుకు విస్పంటించునది. ఇది ఉర్దూ పదము. ఆనాడు తుపాకులు 



౭౪౨ తెలుగు జానవదగేయ సాహిత్యము 

లేకున్నను కవి తరువాతివాడు కావున వాడినొడు. “కౌల్పలంబు జూచి కంపటీలెల్ల, 

చాలుగా నిలిచిరి నమరంబు చేయ? కంచటజుచచా..నొక ఆయుధము. కంపటములు 
ధరించువారు కంపటీలు కాటోలు. పద్మరాఘవుడు *గాజువిల్లును కత్తి కనక బాణాలు 

వేయుచు, నార్చుచు వెస గూళ్ళె రిపులి “మానువీలు గాదు మరి భూతవిల్లువలువగ నేజా 

తుపాకుల వారి, ననువైన యా ఛ్యతి సాయుధమువారో బహుశః ఇది ఛతీ సాయుధము 

కావచ్చును, ఛత్తీస్ అనగా హిందీ భాషలో ముప్పదియారు. ఇన్ని విధముల 

ఆయుధములు దాల్చినడారని యర్థము. జానపదగేయములందు పలు చోటుల 

(బ_త్తీస్) ముప్పది రెండాయుధములు వచ్చెనేకావి( ఛత్తీస్) ముప్పది యారు వచ్చుట 

ఇచ్చోటనే. కాటమరాజు వెంట నున్న "సీనాసమూహము గమనింపదగినది. 

*ఎనుఐ దెన్మిదివేల యేకాంగవీరు, లొలయ ఠొమి్మిిదివేల యు త్తమాశ్యములు 

సొరిది నెన్మిదివేల చొక్క-పు చిల్చిసపెలును, నిరువదిలక్షల యీను గోడిగలు 

కరులును మూడి. వేల్ గడ లైదులక్ష, పరగంగ లొటపిటల్ పదునై దువేలు 
పసగల పచ్చల పాలకీల్ నూరు, నరిగెలు నొకలక్ష యందలాల్ నూరు 

వెరసి ముపష్పదివేల వింజామరములు, డమ్మాము లేనూరు డాలు కేనూరు 

కొమరొప్స జగజంపు గొడుగు లేనూరు, తుపాకి విలమూక తొమ్మిదిలక్ష 

పదినైన కూలాల బండ్లు నార్నూర, గ& మన్నెహరును గాక సర్దార్లు 

నడీమి కొల్లకాం్యిడు నాలుగువే వెలు బహువాద్య మేళాలు పరగ నేనూరు. 

ఇందులోని సంభ్యావివరము లన్నియు నతిశయోకు లే. కాటమరాజుకు నిజముగా 
నంత బలము లేకుండెను. మరియును కొటమరాజు వెంట “తుపాకి విలుమూక 

తొమ్మిదిలక్ష'లనుట నమ్మదగని విషయము, తుపాకు లానాడు లేనేలేవు. బహుళః 

కథారచనమునాటికి తుపాకులు వచ్చియుండును. ఖర్లతిక్క.న యుద్దమునకు 

వెడలునప్పుడు నల్ల పిద్దిరా జాతనికి “గంధంబు కస్తూరి ఘనముగా బూస్, తబుకులో 

తములము తగగ నిప్పించిీ వీరాచారము నెరపెను. 

యుద్ధసన్నద్ధుడై దండువిడిసిన కాటమరాజు *ఆవీర తమకాన నపుడు 
గూర్చుండి, ఫీమదుర్యోధనుల బిరుదులు వినుచు, రపా వీర తమకాన రామాయణమ్ము, 
ఏనుచును పొగటాల వేడ్క నాడుచున్ము బగరకు నెదురెదురు పరికించుచుండోనట విరామ 

కాలమున యుద్ధవీరుల కిట్టి వేడుక లన్ని కాలములం దుండెను.గుజ్దముపై నున్న 
తిక్కానతో పోరాడుటకు “వేవేగ రు(ద్రుండు వృషభంబు నెక్కైె"ను, ఆనాడు 
యుద్దమునందు వృషభములు కూడ వాహనములుగా మపయోగపడుచుండెనో 
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లేదా (బహ్మరు.దయ్య పీరశైవు డ్రగుటచే శిపునివలె వృషభ (బసవ) వాహాను 

డయ్యెనో తెలియరాదు. ఎద్దులు బరువులు మోయుటకు బండ్లు లాగుట కుపయోగ 

పడుట మాత్రము పస న ఐనను పల్నాటియుద్రమున ఆవులు యుద్దము 

చేయుట (మందపోటు), కాటమరాజు కథలో బొల్లియావు రణరంగమున వీర 

విహారము చేయుట చూడగా ఆవులు ఎద్దులు కూడ, ఏనుగులు గుజ్జముల వలెనే 

పీరకర్మల కుపకరించుచుండెనని యూహీంపవచ్చును. 

పల్నాటివీరులకు సంబంధించిన గాధలందు మన పూర్వుల యుద్ధధర్కిములు 

కాననగును, “గురిజాల యుద్దవు పూర్వభాగమున గురిజాల విరుగబొడువ 

బోవుచున్న [బహశ్రినాయునికి తల్లి శీలమ్ము యొనర్చిన యుపదేశ చూమె ధర్మ 
నియతికి పతాక మెత్తుచున్నది, [బహ్మనాయునితో నామె “చొచ్చి వాడువకు మన్న 
చొరబారి నీవు అంతకంతకు డాగి అధములై యున్న, క ప్టమోపులవా 8 కలకూలివార్సి 

దండించి శీలాల తగ నుండువారి వనులకావరులను బలుసుకూరారు తిని యడవులలోన 

డిరిగేటివార్సి చెన్నార గుళ్ళలో జేరీనవారి... నెలకొని ర్మాకుల న్నిదించిరేనిఆ వళ బొడుచుట 

యధిక పావంబు....(పొద్దుగూకు వేళ బాడువదోషంబు, పడమటి _పొదున పాడి ఛేనువులః 

వాలకై సతులు పరగ నురుద్రాణ,తలకోలలును బట్టి తనరాక ఒతుక, నావేళ కోటి పె నార్పంగ 

రాదు....భస్మముగా గాలి పశులు సమనీనను, అటువంటి దోష ౦బు అణగ డెన్నటికి” 

అనియును (బ్రాహ్మణుల, భట్ల, దాసరుల,భ కుల, ప్రీల, శిశువుల, పశువుల, 

శరణార్థుల, చంపగూడదనియును ధర్మటోధన మొనర్చెను. 

కాటమరాజు కథకూడ మన పూర్వయుద్ధధర్మములకు పట్టుగొమ్మ. ఖడ్ల 

తిక్కన యుద్ధమునకు వచ్చినపుడు యాదవుల పక్షమున నున్న చల్ల పిన్నమనేడు 

“బుద్ధి చాలనియట్టి భూసురో త్తముడు,యుద్ధం బు నేయ నుద్యోగెంచినాడు, సర్వధా బ్రాహ్మణుడు 

చావకిపోడు; బహ్మహాత్య మనకు బావుకోరాదు, అని _బాహ్మణుని జంపమెతిమే నిపుడు, 

ఇందజు నితడు మాయింపకపోడు, చంపకుండగరాదు చావగారాదు, ఇందుకు గతియేమి 
యెరిగింపు మన్నియని (దిహరు(ద్రయ్య నడిగను.యుద్దమున గూడ (దిహ్మాహత్యా 

పాతకమునకు భయపడి యాదవులు తిక్కన్న నెదుర్కొానుటకు (బాహ్మణుడగు 

(అహ్మరు(ద్రయ్యను బంపుట యానాటి యుద్ధధర్మమును వ్య క్రమొనరించుచున్నది, 

పిన్నయ్య తన సేనలను నల్ల సిద్ధి పైన్యముపై పుకకొల్చునపుడు *ఉదుట 
నడవుల బట్ట నురికింఛి రండి, తొణకి చంపకుడన్న దోషంబువచ్చు. మార్కొని పిల్చిన 
మరవకుండంగ, చెండాడి చంభను' వెలవని పలికోన్సు, పారిపోవు వారిని చంపరాదనియు 
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కేవలము మార్కొన్నవారినే చంపనలయుననియు యుద్ధధర్మము, ఈ ధర్మమును 

పాటించిన యా గొల్లదొర యెంతటి ధర్మనిషాగరష్టుడో | 
ప ల న 
డో 

సిద్ధిరాజు వీరనాయకుల న|ప్రభుత్తులై యుండుడని హెచ్చరించునప్పుడు 

సైనికవ్యవస్థకు సంబంధించిన మరికొన్ని విశేషములు తెలియుచున్నవి. 
“భ_దేభనుల మీద ఐటి దివిటీలు, నిద గాచుండుడీ నీవు నేననక, యొంటరిగా (డను 

నొనరింగ బిలిచి, బంటుకు చాెడు పహర్రి చేయించి, యావెన్క వెల్విరిసి యమరంగ 

చిగుడీ, వలలన్ని చాలుగా వడ్డుడీ చక్కా, వలలకు నెడమిగా వాటము్యుగాన్తు జిలుకి 

టదు్యులు పాతి కీ ఘంబుగాను, దగినొప్ప వాదాలు (తవ్వించి యపుడు, కాలుఫల్ 

డియుడీ కందకాల్ వెంట, నాయకులు దొరలు నందజు మీరు, నాయ త్తపడరోయి 

యశ్వాల నెక్కి.” *కోవరము తిరుగంగ ........ మూవాత పెమ్మినేని మునియుక్కు_ళాన,, 

చెలువుగా నుచుడీ సేనలలోనుి. సాయంకాలము యుద్ధమాపుట క్రై “కూచిదార 

పక్షును కొమ్ము కసినేడు' దీనినే ధర్మదార యందురు. కూచి యనునది 

ఉర్హూపదము. కూచ్కర్నా యనగా సేనలు (మరలి) తరలి పోవుట, 

పల్నాటి వీరచరిత్రమందువలెనే దీనిలో గూడ 'సూర్యసోమ వీథుల జొచ్చి 
నరుకంగ, ధరమీద పీనుగల్ తరచుగా నుండెనని కలదు, సైన్యమున సూర్య 

సోమవీథు లేర్చరుపబడెనని భావింపనగును. (శ్రీమల్బ పల్లి సోమశేఖరశర్మగారు 

సూర్యవీథులన పొడుగుగా (నిలువు) తూర్చునుండి పడమరకుండు వీథులనియు 

సోమవీ థులన ( నడ్డముగా)ఉతర దక్షిణముల కుండు వీథులనియు నర్థము చెప్పిరి 

పల్నాటి కథలో వర్షింపబడినటులే కాటమరాజు కథలో గూడ యుద్ధ 

నీరువుల వరనము కలదు.*తాటిబొందుల సందు దాగేటివారు, చచ్చినవారి (క్రింద జొచ్చేటి 

వారు,కడు వేగ దొంత్సులె కడవలు న్నట్లు, తలల గుడ్డల సందు దాగేటి వారువరింపబడిరి. 

పల్నాటి యుద్ధము ముగిసిన తరువాత పీనుగులపై భూత (పేతపిశాచములు 

నక్కలు కాకులు గద్దలు విహరించిన వీభత్సదృశ్యము వర్ణింపబడినది. 
కాటమరాజు కథలో నట్టి వీభత్సము కలుగకుండుటశై. (పార్టింపగా వీరగంగ 

భ క్రిరన్న కాశినుండివచ్చువరకు రణరం గమునుఈగ (వాలక యుండ నీలెయిడకుండ, 
కాకులా రణమందు గదిన్ రాకుండ,నక్క-లు రణమున నడయాతకుండ, నీచుకు భూతాలు సీగి 

రాకుండ, కౌజుకు (గద్దలు కారాడకుండ, నా కాశవక్షులు నల్ల వరచకుండ, మేదిని బందులు 

మెడ వాల్పకుండ, పుట్టలో చీమలు పొలిని రాకుండ, పెట్టిన తీరుమణ్ పేడె త్తకుండ పూనిన 
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గంధంబు పురిచిట్లకుండ ,కాంతిగల దేహాలు కందిపోకుండి కా పాడెను. ఈ వరన 

మంతయు ధరక్రియుద్రత త్వమును వ్శంచుటకే చేయబడినది. ల 

కాటమరాజు కథలో నడచిన యుద్ధమున ఒక్కొక్క వీరుడొక్కొాక వీరు 

నెదుర్కొానుట కాననగును. కాటమరాజు పక్షమువారు తిక్కన్నపై బోవునపుడు 

(బహహక్యాపాతకమునకా వెరచుట, అతని నెదుర్కొనుటకు మరల (బాహ్మణునే 

పంపుట, పా_పోవువారిని చంపకుండుట, వారి ధర్మనిష్టను సూచించును. 

కాటమరాజాదులక నవ నల్లి సిద్ది ధర్మనిష్ట కలవాడుగా దోచును. ఏలయన కాటమ 

రాజుకు నిజముగా సెద్దిరాజు కున్నంత సేనలు లేకుండెను అతడు తన పేననంతటిని 

ఒక్కుమ్మడి యాదవులపై పుంకొల్పినచో మొదటి దినముననే యు ద్దము 

సమా_ప్పమై నిద్దిరాజుకి జయము లభించెడిది, కాని యాదవుల పక్షమునుండి 

వచ్చిన ఒక్కొక్క పీరు నెదుర్కొనుటకు సిదిరాజు కూడ తన పక్షమునుండి 

ఒక్కొక్క వీరునే పంపెను. చివరకు కాటమరాజు నెదుర్కొనుటకు, రాజుకు 

సమానుడగు వాని తానుగా నెంచుకొని,యుద్ధమునకు దిగెను.ఇంకొక వీరునెవ్వని 

బంపక వనే యుద్ధముచేసి నిహతుడయ్యెను. భారతమున నొకొక్కరు 

సేనాధిపత్యము వహించి పోరాడినటుల కాటమరాజు కథలో గూడ ఒక్టిక్ర వీరుడు 

(ప్రతినిధిగా పోరాడినట్లు కలదు. కాటమరాజు నిష్టగూడ అట్టిదే. భట్టు రాయ 
బారమున యాదవుల భట్టు నల్ల సిద్ధి భట్టుతో “తరుపుకు తట్టువ ఐంటుకు బంటు,రాజుకు 

రాజు కౌరారికి కంపటీడు అని తమ యుద్రధర్మమును చెప్పెను. 

అనుబంధమున గల “భట్టు రాయదారిము లో సిధిరాజు పంపగా పుల్లరి 

యడుగవచ్చిన భట్టుతో కాటమరాజు కొలువులో కాటమరాజు పక్షమున మాట 
లాడెడు భట్టు “ఏమి నీ మనసున నేమికోరినను, గామితార్థము లిచ్చు కాటమరాజు, దానీ 

డేశ్యలు చెండు తప్పక విడిచి, యెంతైన నాళించి యేమి యడిగెదవు, అడుగుమా రాయ 

భృంగావలి భట్టి యనుటచే కాటమరాజు ధర్మానిష్ట స్పష్టమగుచున్నది. కాటమరాజు 

దాసీత్వము మరియు వేశ్యాత్వము సహింపనివాడని తెలియనగును. పల్నాటి 

వీరచరిత్రమున యుద్ధమునకై బయలుదేరిన సేనలవెంబడి దాసీలు మరియు వేశ్య 

లుండిరి కాని కాటమరాజుకథలో లేరు. ఇది రచయిత కాలమునాటి సంఘసంస్తార 

పరిణామమైనను, కాటమరాజుధర్య్మనిష్టను మాత్రము సూచించు చున్నది. 

“భట్టు రాయబారము*న యాదవులభట్టు సిద్దిరాజు భట్టుతో కాటమరాజు 

(ప్రతాపమును వర్టీంచుచు, సిద్ధిరాజును నిందించును. “పారిపోవగ జంపు పోర బొమ్మ 



Lt Fe 
తెలుగు జొనపదగేయ సాహిత్య 

స టాం 
రాలి చొమియగెను,శషతువుల నవమాని ౦చిటకై వారి ప్ర 

చేయించి nee లో నుంచుట కాలికి గట్లుకొ నుట, గండ 'పెండేరమలంద 

చెడి_ంచుట (పత్యేకముగా తెలుగునాట కౌననగు విషయము, నాచనసోమవాథుడ్న 

“సంతముతో చొవోరమున బిట్టుదు పఫాసిక బొమ్మగట్టుదున్ | అనియున్స, 

శీ. ాథుడు “డాకొలి గండ సెండారందు దాప్బన టొమ్మలై వై రిభూభుజులు వేల 

ననియును (వాసియున్నారు. బొమ్మగట్టుట విషయమై కీ, శే, సురవరం (పల 

ఇడి లకి శ్రీ) నేలటూరు వెంకట రమణయ్యగారును4 చెప్పియున్నారు. ఇటువంటిదే 

ప్ రు (శ్రా కాడుగాని గొలుసుగాని వేసి లాగి వీథులవెంట (ద్రిప్పెడు నాచారమః 

శ|(ఒపు చేజిక్కి నప్పు డాతని మెడకు సలుపుగట్టి వధ్యస్థానమునకు గొం 

గాకా 
© వారు. తుసక్షమున నచ్చిన రాయబారికి మెడకు పట్టుబట్ర (తాడుగా వేసీ 

శ|తురాజు నవమానపరచినట్లు దలంచెడుడారు. యాదవులభట్టు సిద్దిరాజు భట్టుకో 

వగ! కలి జూట్టి సలుపుగా బెనచి, నాకు బెనచుట కాదు మీ కల్నియందు,తగ సిద్దిరాజురికు 

“మెస్ పలుపిలని కట్నములిప్పించి రాయజారముపొసగనీయక తిరిగిపంపించెనుః 

5 సషయయే మరింత విపులముగా “పట్టుకోకిను నొక్క పలుపుగా నెంచి, భు 

మెడి జుట్టి కరగ దాలు డనిరు నా నాధట్టులో నందటు పినగ, నిసు జేయుటయుగాదు నిన్నేలు 

5౬౫! పరి “ఒడలను సింపొంద గలని,లొవున సట్టులే దామెన యనుచు, దెలసియుండగ వీవీ 

నెలలా చై సుమి, తలకరు మసి కట్లు దగర వలిచి" యని వర్థించినపుడు కొననేగును, 

కోాటమరాజునకు సాయము ఐతమరాజాదులు పోయినప్పు aos 

సన్నాహములతో కదలిరో గమనింపుడు. “చక్కెర కట్నాలు సన్నబియ్యమది 

బు2"గాలు గలదవొడి పునుగు జవా్యాటి, పోకలు కంట్లాలు పొన్నుటాకులును, చేకొనియొ 

గంత చేరుపగ నడువు బట్టుతివానీలు పరజాలు కొన్ని,దెట్టముగ ముందర ధీరత నున 

బై నుంచొలును పరుపులు దిండ్లు, బెటైల చీరెలు బెద్ద యడవములు, గొట్టిడి యెస్ధం 

గొబ్బున నడుపు ముట్టడి సేయంగి ముందుగా గదలె, గొపి ఫోన గూడార్లు గోడ నరక 

లొవ్బుగా బని దులు నడచె, నటుముఎదుగా జెండ అదికొని కదల నటు వెన్క 

సేనలు నంతయు గద , విలుమూక యూ"ఓలు వెన దుపాకులును, 'వెలుగొందగా మో! 

ఒల్లిరత్రములు, గందర చాద్యనుల్ గాలిఒక్కె.ములు, శంభుని పల్లకి సరసనే కదల 

న rm గాల యానా నాపకొనానా 

l, ఉ ర్తరబారివంశను, A117. ల కాళీఖండ ము-పీరిక, 40. 

శే. ఆంంధులసొంఘిక్ చరిత్ర. 4. వెలుగోటివారి వంశావళి, 



లః 
క్. ఇ చి పల బన. 

జ2ళతి 

“దేశింగురాజు కథ*లో భారతీయుల యుద్రధరశ్షము చక్కగా నగుపించును. 

యుదమునకు జోవునప్పుడు దేశింగు తన వెంటనున్న సైనికులకు '“పడుగిడుదావి ల 
జీ 
i ఆఅ అహం క్రొ న అ N ఇ తొ ప నే 

చ మీరలు పట్టవద్దు నుమ ,జరిగినజారల జపీసినవారల చంవపలదు సై యేమ శ (aN 

గ 
డీ 

ముంద్నవారల మీరలు ఎదిరించగ వలదు, మెమకచియు లాహికిచే నుండిన వారిని జంపగ 

(శ లడుిఅని ధర్మోపదేశ మొనర్చెను-యుద్దమున గూడ |జాహ్మహత్య చేయరాదని 

దేశింగు మతమ,కనుకనే ఆరణి వెంక (టావు*నిలువంగీలను చిండ వడిగ తా జండెము 

ఎాప్పుచును, చలము చేయకుము _బాహ్మణుడను నను చంపగదగ దనెనుి. అప్పుడుచూచి 

| దాక్మాణుని చంపగూడదని సొంపుగ దేశింగూఆరణి వెంక ట్రావును ప్రాణములతో 

విడిచి పెను, బొబ్బిలి కథ యందువలెనే దేశింగురాజు కథలొ గూడ “రామ 

రామ యనునంత కాలము రాజ్య మేలుదానూ'యను మాటయే వీరులకు(ఇ౭1 057) 

యుద్రఘోష మైనట్లున్నది. చేశింగురాజు సైన్యములకు కత్తులు బల్లైములు 

మున్నగు ఆయుధములే యుండెను. కాని నవాబు సైన్యమున తుపాకులవంటి 

మారణాయుధము లున్నట్లు వర్ణింపబడినది. మహశ్చానుడు తుపాకి దెబ్బచే చచ్చి 

పోయెను. బంగారునాయు డాతని చంపుటకు సైనికులకు “ఫయిర్ ఫయిర్” అని 
ఉ త్తమ విచ్చెను. ఫయిర్ అను ఇంగ్లీషమాట తరువాత చేరినదిగా తోచును, 

చూంచాల బాలచందుని దీవించి యుద్దమునకు పంపినటులే దేశింగురాజు భార్య 
దేశింగును దీవించి పంపెను. 

కాటమరాజు కథలో వలెనే బొబ్బిలి యుద్ధమున గూడ 

“ఎండలాకు ఎ త్తించినారు ఎజ్జపట్టు డేరా నీడలాకు ఎత్తించినాడు నీలిపట్టు డేరా 

మంచులాకు ఎ త్రించినారు మెనపులండీలు,రామసందు డేరాలోగా కొలువు తీరినారులి 

బొబ్బిలి యుద్దమున ఫిరంగీలు తుపాకులు మందుగుండు సామానులు మున్నగు 

మారణాయుధథముళ [పాంసీల బూచి మరియు విజయరామరాజు వాడీయుండిరి. 

చొబ్బిలి వీరుల కిట్టి సాధనములు లేవు. బొబ్బిలి మీదికి పోవునప్పుడు బూచి ఫిరంగి 

గుండ్లను బండ్ల కెక్కింంచుట “రాచూరి పొగబాణము బండ్లమీద వేనిరీయని కలదు. 

బహుళ ఇది ఫలీతావంబిదై యుండును. తుపాకి మందును బొబ్బిలి పదకం 

నల్ల మందనెను.నల్ల గా నుండుటచే నల్ల మందనెను కాబోలు.దండె త్తిపోయినవారు 
గుడారములు వీలిపి *(పాంచివారి దండి కోడిదా యె త్రించినార్కూ రాజుగారి తెల్ల జండా 

ఎత్రించినారూ. (పాంసువారిక్ కోడి. విజయనగర రాజులకు శ్వేత కేతనము 
లాంఛనములై యుండును. 

ధర్మారాయుడు రాయబారమునకు పోయినప్పుడు తన వెంటనున్న వెలమ 

వీరుల నొకచో నిల్చి రాయబారము కుదురక కలహమే సంభవించినచో “చేత 



2౪౬. తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము; 

గట్టు. కక్స్స్ నిద్దిరాజుకు మా దెద్దు కాలి బొమ్ము* “తర్గిరాని రాజుకు దరుపు పొలిబొమ్య, 

చెల్లని రాజుకు చెడికాలి బొమ్మయనెను,శతువుల నవమానించుటకై వారి ప్రతిమలు 

చేయించి తమ్మపడిగలలో నుంచుట కాలికి గట్టుకొ నుట, గండ పెండేరములందు 

చెక్కి౦చుట (ప్రత్యేకముగా తెలుగునాట కాననగు విషయము, నాచనసోమనాథుడు 

“సంతముతో దొహారమున బట్టుదు పాసిక బొమ్మగట్టుదున్'! అనియును, 

శ్రీనాథుడు “డాకాలి గండ పెండారంబు దాపున బొమ్మలై వై రిభూభుజులు (వేలి? 

ననియును [వాసియున్నారు. బొమ్మగట్టుట విషయమై కీ, శే, సురవరం !పతాప 

రెడ్డిగారుశి శ్రీ నేలటూరు వెంకట రమణయ్య గారును! చెప్పియన్నారు.ఇటువంటిడే 

మెడకు (తాడుగాని గొలుసుగాని వేసి లాగి వీథులవెంట (ద్రిప్పెడు నాచారము* 

శతువు చేజిక్కినప్పు డాతని మెడకు పలుపుగట్టి వధ్యస్థానమునకు గొం 

పోయెడువారు.శ|(త్రుపక్షమున వచ్చిన రాయబారికి మెడకు పట్టుబట్ట (త్రాడుగా వేసి 

శ(త్రురాజు నవమానపరచినట్లు దలంచెడువారు. యాదవులభట్టు సిద్దిరాజు భట్టుతో 

“పట్టుకోకల జుట్టి వలుపుగా బెనచి,నాకు బెనచుట కాదు మీ కల్నియందు,తగ సిద్దిరాజులకు 

దామెన వలుపుఅని కట్నములిప్పించి రాయజారముపొసగనీయక తిరిగిపంపించెను. 

ఈ విషయమే మరింత విపులముగా “సట్టుకోకను నొక్క పలుపుగా నెంచి, భట్టుకు 

మెడజుట్టి పరగ భూపాలు,డవీయె నాభట్టుతో నందజు వినగ, నిను జేయుటయుగాడు నిన్నేలు 

రాజు,లేవురీ మెడలను నింపొంద గలని,తావున నిట్టులే దామెన యనుచు, డెలనియుండగ నీకు 

తెలియ జెప్పితిమి, తలకకు మని భట్టు దగ్గర విలిచియని వర్షించినపుడు కొననగును, 

కాటమరాజునకు సాయము ఐతమరాజాదులు పోయినప్పు డెంత 

సన్నాహములతో కదలిరో గమనింపుడు. “చక్కెర కట్నాలు సన్నబియ్యములు, 

బుక్కా-లు గందవొడి పునుగు జవ్వాజి, పోకలు కంట్లాలు పొన్నుటాకులున్కు చేకొని యొక 

కొంత చేరువగ నడువ, బిట్టుతివానీలు పరజాలు కొన్నిందిట్టముగ ముందర ధీరత నడువ, 

బఘమై మంచాలును పరుష్నలు దిండ్లు, బె"టైల చీరెలు బెద్ద యడపములు, గొట్టడి యెద్దులు 

గొబ్బున నడుపు ముట్టడి నేయంగ ముందుగా గదలె, గొప్పైన గూడార్లు గోడ సరాతుః 

లొప్పుగా నెత్తిన యెద్దుబు నడచె, నటుముందుగా జెండ అదికొని కదల నటు వెన్క 

'వేనలు నంతయు గదలె విలుమూక యీ"ెలు వెస దుపాకులును, వెలుగొందగా నూర 

వెల్లఛభ్యత్రములు, గంభీర వాద్యముల్ గాలిపెక్కైములు, శంభుని వల్లకి సరసనే కదిలో, 

1. ఉ తరహరివంశము. 8-117. 2. కాశీఖండము-సీఠిక్కు 45. 

కీ. ఆంధ్రులసాంఘిక చర్మితం 4. వెలుగోటివారి వంశావళి. 
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“దేశింగు రాజు కథిలో భారతీయుల యుద్రధర్మిము చక్కగా నగుపించును. 
యుద్దమునకు జోవునప్పుడు దేశింగు తన వెంటనున్న సైనికులకు “వరుగిడువార ల 
పరువడి మీరలు పెట్టవద్దు తుమీ ్ య,జరిగినదారల జడిసినవారంల చంవపలదు తుము ముడి 

యుండినవారల మీరలు ఎదిరించగ వలదు, మెమకచియు లాహికిచే నుండిన వారిని జంపగ 

వలడుి ఆని ధర్మోపదేశ మొనర్చెను*'యుద్దమున గూడ (బాహ్మహత్య చేయరాదని 
దేశింగు మతము,కనుకనే ఆరణి వెంక (టావు*నిలువంగీలను చింపి వదీగ తా జండెము 

డాపుచును, చలము చేయకుము (బాహ్మణుడను నను చంపగదగ దనెనుి. అప్పుడుచూచి 

|జార్మాణుని చంపగూడదం సొంపుగ దేశింగుఆరణి వెంక ట్రావును ప్రాణములతో 

విడిచి పెటెన్కు బొబ్బిలి కథ యందువలెనే దేశింగురాజు కథలొ గూడ “రామ 

రామ యనునంత కాలము రాజ్య మేలుదామా'యను మాటయే వీరులకు(ఇ21 cry) 

యుద్రఘోష మైనట్లున్నది. దేశింగురాజు సైన్యములకు కత్తులు బల్లైములు 

మున్నగు ఆయుధములే యుండెను. కాని నవాబు స్రైన్యమున తుపాకులవంటీ 

మారణాయుధము లున్నట్లు వర్ణింపబడినది. మహత్తానుడు తుపాకి దెబ్బచే చచ్చి 

పోయెను. బంగారునాయు డాతని చంపుటకు సైనికులకు “ఫయిర్ ఫయిర్” అని 

ఉ త్తమ విచ్చెను. ఫయిర్ అను ఇంగ్లీషమాట తరువాత చేరినదిగా తోచును. 

చూంచాల బాలచం(దుని దీవించి యుద్రమునకు పంపినటులే దేశింగురాజు భార్య 
దేశింగును దీవించి పంపెను. 

కాటమరాజు కథలో వలెనే బొబ్బిలి యుద్ధమున గూడ 

*“ఎండలాకు ఎ త్రించినారు ఎజ్జపట్టు డేరా నీడలాకు ఎత్తించినారు సీలిపట్టు డేరా 

మంచులారు ఎత్తించినారు మెనపులండీలు,రామసందు డేరాలోగా కొలువు తీరినారు.* 

బొబ్బిలి యుద్ధమున ఫిరంగీలు తుపాకులు మందుగుండు సొమానులు మున్నగు 

మారణాయుధముబు (పాంసీల బూచి మరియు విజయరామరాజు వాడియుండిరి. 
చొబ్బిలి వీరుల కీట్టి సాధనములు లేవు. బొబ్బిలి మీదికి పోవునప్పుడు బూచి ఫిరంగి 

గుండ్లను బండ్ల కెక్కించుట “రాచూరి పొగబాణము బండ్లమీద వేనిరీయని కలదు. 

బహుశ? ఇది ఫలీతావంటిదై యుండును. తుపాకి మందును బొబ్బిలి పదకర్త 

నల్ల మందనెనుంనల్ల గా నుండుటచే నల్ల మందనెను కాబోలు.దండె త్రిపోయినవారు 
గుడారములు విలిపి *'(పాంచివారి దండి కోడిదా యె త్తించినారూ రాజుగారి తెల్లజండా 

ఎత్తించినారూ. (పాంసువారిక్ కోడి, విజయనగర రాజులకు శ్వేత కేతనము 
లాంఛనములై యుండును. 

ధర్మారాయుడు రాయబారమునకు పోయినప్పుడు తన వెంటనున్న వెలమ 

పీరుల నొకచో నిల్చి రాయబారము కుదురక కలహమే సంభవించినచో “చేత 



౭౪రా తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

నుండు చేగను మీరు కోటకు విడిచి డా, (కిందిమీదు చెయ్య.డయ్యా స క 

అని చెప్పెను. వార్తలు గొంపోవుటకు యుద్ధములందు డేగణు మునంగు పటల 

వాడబడుచుండెడివని తెలియనగును, యుద్దమునకు సం 

లీపదములో నింకను గలవు. “ఉడుము తోక మ ని on a ఉచుముల 

తోకలు పట్టుకొని లగ్గల్యట్టుట, అలంగ మెక్కు Ass చౌరలించట 

వంటివి కలవు. “ఎద్దుల కప్పుడు కాగుతున్నది అంబడి దానాలయీళీనెర గి మశ! _తిప్పినాము 

వాసిన మానులుి శ | తువులు పుటకోట [కిందికి వచ్చి *య భె రెండు రేథాలుగా మొహర్జా 

లెత్తీ రి. మూలబురుజు[క్రింద “ఆరు వైమూడు రేభా లాగ మొహర్డా లెతీ కిజ వంటి పా 

వ్యూహరచనము "ఇ వించిరి కాటోలు-ఉర్హూలొ వ్యూహమును మోర్చ యందురు. 

ఓటమి తథ్యమని గు_ర్తెరిగిన బొబ్బిలివీరులు “మాసలివారిని బట్టి యప్పుడు 

గొంతులు కోసీరీ, యడాయడా బాలల బట్టి గొంతులు గోసీరి - శత్రు హ స్తగతము 

గాకుండ తమవారిని తామే చంపుకొనుట, నాశము చేయుట నేటి Scorched 

earth Policy వంటిది, ధర్మారావు భార్య రమణమ్మ గర్భిణి యగుటచే నరసా 

రావు ఆమెను చంపడు. గర్భిణుల చంపుట వీరధరగ్రము కాదు. ఆమెముందొక 

కత్సిని పడవేయగా నామె తనకుతానే పొడుచుకొని చచ్చెను. ఆతరువాత 

నరసారావు గర్భస్థశిశువును నరికి చంపెను. ఏరి నందర నీతీరుగా చంపుటకు 

రంగారావు గారు నర్భారావుకు విభూతి మంతించి యొసగ నాతని కొడలు తెలియని 

కో పావేశము కలిగెనట. బొబ్బిలిపీరుల మగటిమి వర్షింపరానిది. పసిపాప యగు 

వెంక టావును బొబ్బిలివా రు తప్పింప నాతడు బూసి చేతికి చిక ను,విజయరామ 

రాజాదు లాతని బొబ్బిలివాడో కాదోయని పరీకించినప్పు డా బాలుడు పండ్లుగాని, 

ఆటవస్తువులుగాని ముట్టక కత్తి చేపట్టుట బొబ్బిలివీరుల కౌర్యవై భడమునకు 
జయపతాక మెత్సినది. బొబ్బిలి వీరుల యుద్దనినాదములు సెక్కు విధములు, 
హోభ్యాహోళ్యాలు యని తరిమి నర్కేన డు”. శలగో శలగో యంటు వారు వస్తు వునా ఎరు 

“రామరామ యనునంతకాలము రాజ్య మేలలేము, జగము యుండువరకు మనము యుండ 

బోతామా, ఇచ్చట చచ్చినవారికి చాల వీరస్వర్గము అను మాటలు పెక్కు చోటుల 

వచ్చినవి. ఇవి 811268 వీరగీతములకుండు ముఖ్య లక్షణములం దొకడగు 

(Repetition) పునరావృత్తి లక్షణముగా చెప్పుకొనవచ్చును, యుద్దమునకు 
బయలుదేరునప్పుడు వెంగ(శ్రాయుడు తానెక్టు బారాతేజీని శృంగారించి" త్రేజీయొక్క 

నాల్గు పాదములు తానే కడీగేన్యూపాదములకు పూజ చే నెను వెంగ్యశాయుండు"ఇదికూడ 

వీరాచారము కావచ్చును, 



సాంఘిక విషయములు చిళణా 

యుద్రరంగమున దిగిన ఉత్తృమాశ్వముల కన్నెటికి జానపదకవులు చిత 

విచిత్రిములగు నామకరణము లొనర్చిఏ. పెదాపురపు కోడి పందెముల కథలో & 

fA J గ్ లో ఛి ౧ @ రి q a) వే వత్సవాయి రాజుగారి గుజ్జము మేఘరండి, ఆప్త 

ఎకిోన గుటణ్జము మేఘమతి, కరియావులన్న ఎకి స గుబ్రము గండకత్తైర, 

దేశింగురాజు గుజ్జము జారాహజారి, మహాత్రానుని గుజ్జము నీలవేణి, బొబ్బిలి 

కథలొ వెంగ్యళాయుని గుజ్జము వారాతేడ యట. గుణగణములందు దేశింగు 

జారాహాజార్కి వత్సవాయి తిమ్మరాజుగారి గుజ్జవఎ తమ్ముడు. బంగారుతిమ్మరాజు 

కథల నాతని గుజ్ఞము పేరుకూడ మేఘరొంజి. 

“లంకాయాగము పాటలో రామరావజయుద్రమన “*గజకర్ణంబులు 

గోకర్ణంబులు ఘనమైన రుల్లీ పెలూ'” + మున్నగు ఆయుధము లుపయోగింపబడెను, 

విశ్వాసవులు - ఆచారములు . 

(పపంచ మింత నాగరకము పెంచుకొన్నను కొన్ని విశ్వాసములను విడువ 

లేదు. అపశకునముల పై నాధునికులకుగూడ నమ్మకము కలదు. ఇది బహుశః 

మనుజుని స్వార్థతత్వమునకు సంబంధించిన దగుటచేకాదోలు ఇంతగా పాతుకొని 

పోయి (వేళ్ళు దన్నినది. కోరకోరి యెవడు దుఃఖము దెచ్చాకొనును. తుమైనచో 
కార్యము చెడునని ఎన్నడో చెవిలో పడిననాటినుండి యది జీవితాంతమువరకు 

గింగురుమనుచునే యుండును. శుభమునకు బయలు దేరగనే యెఐరైన 

తుమ్మినచో ఎంతచదువుకొన్న వాడై ననుకొంత వెనుకముండాడును.ఇప్పటివారికే 
యిటులుండ పూర్వులకు శకునముల పై నెంతపట్టింపు లుండెడివో ఇప్పనక్య-ర 

లేదు.కనుకనే శకునపకులు, శకున శా స్త్రజ్ఞులు,పూర్వము రాజసభాంత రాళములం 

దుండువారు. మంచిచెడుగులు తెలుపుచుండుట వారి కర్త మెయుండెను, 

ఈ శకునములపట్టింపు కేవలము భారతీయులకే కాదు. ఏదో యొక రూపమున 

(పపంచమం దన్నిజాతులవారికిని కలదు. i 

పల్నాటి వీరుల చరి(త్రకు సంబంధించిన “కోళ్ళ పోట్లాట'లొ మొద 

పందెమున నోడిపోయిన నాగమ్మ (బ్రహ్మనాయని కోడిని మరునాడు గెలుచుట 
దయ్యాల మల్లాయె యను కట్టుబోశతును పిలిపించి (బహ్మనాయని కోడ్డికి మం|త్ర' 
బెట్టించెను. దయ్యాలమల్ల డు “వాకట్టు మరకట్టు వణికెడుకట్టు, పొట్టపొంగెడు కట్ట 
పొంగులకట్టు, కూత పెట్టుడుక ట్లు కోపించుకట్టు, కాళ్ళును చేతులు కదలనికట్టు, (వాణం 

పోయెడి ఐలు వైనకట్టి నేర్చినవాడు. అతడు తన విద్యలు కొన్ని నాయకురాలి 



౭౫౦ తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము 

యెదుటను నలగాముని యెదుటను (ప్రదర్శించెను, ఇట్టి మం(తతం(త్రములందలి 

నమ్మకము జానపదుల కానాటినుండి నేటివరకును కలదు.*పల్నాటివీరచరి_తము"న 

(బహ్మనాయుడు (తిపురాంతకమునుండి భూతరాట్ _ప్టంభమును తరలించుకొని 

పోవునప్పుడు బండ్లపై నెత్తి “పంచవన్నెలకూడు పైబారదివిచి కంబమును 

భూత (పేశాదుల గాలి సోకకుండునటులను రంగురంగుల యన్నము దిగదుడుపుగా 

తీసి పారవేయుచురు, 

కాటమరాజు కథలో నలసిద్ది సేనలయంమ కలిగిన యపశకునములు గమనింప 

దగినవి.మెండైనరాగాలు?మెరసాడెసాగె, చీతువల్ మింటివై చెలరేగి పలికె, నవతల 

పైడీకం టదిరిపడి లచే, వాల పేరెమువారె పాములు నడకొ బ్ర, నేలనాడువచోట నిలిచెను 

గౌళ. అందులకు నలసిద్ధి యాళ్చర్యపడి సంధ్యగోపాలుని బిలిచి శకునఫలము 

లడిగెను. సంధ్యగోపాలు డానాటి ఆగతానాగత వేది. ఆతడాయా శకునముల 

ఫలితములను సిద్రిరాజునకు ఇ ప్పెను.పల్నాటి వీరచరి(త్రకు సంబంధించిన వఏవిధః 

కథలందు శకునములు వాని ఫలితములు వర్ణింపబడినవి. మల్లన పేరుతో నున్న, 

'కోళ్ళపోట్లాట'లో (బిహనాయునికి గలిగిన శకునముల కర్ణము గోపుడు చెప్పును, 

ఈ గోపుడు (బహ్మనాయునికి కుడిభుజము, కోడిపందెముల తరువాత నిహతు 

డయ్యెను. పల్నాటివీరుల కథలందలి గోపునకు కాటమరాజు కథలందు( సంధ్య) 

గోపాలు డుద్దిగా కల్చింపబడెనే మో.బొల్లియావు బొడ్డున నున్న గంటనుగూర్చి 

సంధ్యగోపాలుడు సిద్ధిరాజుతో చెప్పిన విషయము వారి నమ్మకమును యాదవుల 

విశ్వాసముమ సూచించును. శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధనగిరి ఎ త్తినప్పు డాతనిచే నణచ 

బడిన పిడుగును విశ్వకర్మ కత్తి మరియు గంటలుగా చేసెనట. కతి వీరన్నకు 

(వీరభద్రుడు జాంబవంతుడు నరజన్మ మె_త్తిర)గంటను పాతాళ గణపతికిని ఇచ్చి 

కలియుగమున కృష్ణుడు కాటమరాజై పుట్టి గణవతి నోడించి గంటను గెలిచి బొల్లి 

యావునకు గటెనట అన బంధమన గల" భట్టు రాయబారమున నలసిద్ది కాటమ 

రాజులందేవేరు సమయభంగము చేసిరోయని తీర్మానించుటకు పెన్న సమీషమున 

సంగమదేషేడు మాధ్యస్థ్యము షహించేను. కాటమరాజు పక్షమువారు శిలలను 

పలికించి తోమే సత్యప్రియులమని రుజువుచేసికొనిరి ఈ సమ్యకము |ప్రజలం 
దిప్పటికిని గౌఢథయిగా పాతుకొని పోయినది, 

బాలచం|ద్రు డై తమ్మ లోభకార్యములను దెగడుచు “నీ మేనగోడలి న్నీవడ్షి 
నపుడు, నా మేనమామలు నా పెండ్రినాడు. మా కులంబున ఓలిమాడలు గలవు, తగిన ధనం 



౭౫౧ 

వీక తామీయ మనిరి ఆమాట మీదట ఆమ్మరో నీవు, ముట్టడి వేనితి మూర్జతితోడి నని 

నిందించను.వధువు తలిదండ్రులు ఒఓద్దనిచున్చపిడు కొను ధనమునకు ఓలియని పేరు 

ఈ యాచారము పల్నాటివీరుల కాలమందుండినట్లు ఎ మాటలు చెల్పుచున్నపి ఈ 

యాచార మధికముగా వెలమకులములో నుండునందురు. బాలచండ్రాదులు వెలమలు. 

సంతానార్దమై ఐతమ్మ నోచిన నోములు-[వతిములు, చేసిన దానములు 

'పెక్కులు. కప్పెరచయడానము, కూష్య్మాండఫలదానము, విష్లుకాంత నోము, 

సంధ్యావర్హి నోము-జగడ్డ్యోతి నోము, ఏకజాణము నోము, పచ్చవి లునినోము, 

నంది పులగము దానము ,ఆకశ్వత్తపూజ, పెంటిపోతులకు పెండ్షి, చీకటింటినోము, 

కేదారేశు నోమువంటి వెన్ని చేసినను సంకానము కలుగలేదు చివరకు ఆకాశవాణి 

యాదేశమున నామె మాచెర్లచెన్నుని (చెన్నకేశవస్వామి) సన్నిధిని గజనిమ్మ 

నోము నోమి సంతానమును బడసెను. ఈ గజనిమ్మ నోము వివరమ' లన్నియు 

(గంథమున నీయబడినవి.తక్కి_నవి కొన్ని నేటికి? (పచారిమనం దున్నవి. కావి 

కొన్ని మృగ్యములు. 

రామమోహనరాయలు తెల్పిన సంస్థారములచే (నతి) సహగమనాచారము 

పోయెను. అంతకు పూర్వము భరితడేశమున నీయాచారము బహుళ వ్యా_ప్టిలో 

నుండెను.క రుణరస(పధానకథల (ప్రకరణమున నీ విషయము చర్చంచియుంటిని. 

పల్నాటివీరచరితమున ఆనపోతుతో నాతనిభార్యయు ఆలరాజుతో నాతని 
భార్యయు సహగమనములు చేసిరి. కాటమరాజు కథల్ ఖడ్గతిక్కన భార్య 

సాగుమానము చేసినది. 

కాటమరాజు కథలో ఖడ్గతిక్కన మొదట యుద్ధమున విరిగి పారీవచ్చి 
నపుడు ఆతని భార్య స్నానమునకు నీళృదోడిఆక్కడ మంచంబు నడ్డంబు సెట్టి యద్ద 

శేరు పసపు నమరంగ నుంచి,కూర్చుండి నాానంబు గొబ్బున జేయుిడ్రని చెప్పివచ్చెను. 

మంచ మడ్డముగా బెట్టుకొని కూర్చుండి స్నానము చేయుట స్త్రీల యాచారము. 

పెరటి బయలులో సాన్నము చేయునప్పుడు స్త్రీలు బహుశః చాటుగా నుండుటకై 

మంచము అడ్డు పెట్టుకొందురు. మరియును పురుషులు నిలుచుండియును స్త్రీలు 

కూర్చుండియును స్నానము చేయుట పరిపాటి.నేటి కాలమున స్నానముల గదులు 

బిగించుకొని పురుషులు నగ్నస్నానములు చేయుచుండుట ఆచార మైనది కాని 

(పాతకాలపువారు నగ్నముగా స్నానము చేయరు. “న నగ్నః స్నాయాద్వా"యని 

మన ధర్మశా స్ర్రములు(గౌతమ ధర్మసూ (త్రములు) చెప్పు చున్నవి. ప్రీలు మౌ్య(తము 



క. కెలుగు జానపద గేయసాహిత కాము 

నగ్నముగానై నను, సచేలముగానై నను కూర్చుండియే స్నానము చేయుదురు. ఈ 

యాచారము పూర్వమునుండియు కలదన్న మాట. 

సిరిగిరితో లేఖలు చదివించుటకు ఐతమరాజాదులు శారదామండపమున 

గూడి కూర్చుండి “అప్పుడు కూటాల కడ్డ తెరగట్టి _ కప్పురగంధుల కడు వేడ్క వలిచి, 

కొమ్మలారా మీరు గొబ్బున జోయి-యమ్మ సూకౌండజికి కటు విన్నవించి -సిరి దేవి కొ మరిక్క 

నిర భోగలింగ-సరనన సగుమంచి చట్టుమారమ్మ్య-పంచములు యరణప్ప పైడీవారి తల్ల = 

అందరి దోడ్కొని యితివేగ రావెయనిరి- తెలుగువారి కీరాణి సము (పర్షాపద్ధతి | 

పూర్యామునుండియే యున్నట్లున్నద పల్నాటి వీకచరతమునకు సంబంఢించిన 

కథలందు గూడ నీ రాణి”సము కాననగును. “రాచమల్లు రాయజారముిల్' 

(బహానాయు డలరాజును గురిజాలకు రాయబార మంపుటకు మొదట తం|డీ కొమ్మ 

రాజు నడిగి తరువాత తల్లియగు చల్లమ్మ యాజ్ఞగొనుట క్రై యామె యంత్మ 

పురమునకు బోయినపుడు చల్లమ్మ నాయని* ఆడ్డంబు తెర బెట్టి అర్హ్యపాద్యముల, 

తో నాహ్వానించెను. 

“నాము్ములు కట్నాలు సొన్నటంకాలు. పల్నాటి ఏర చక తకాలమున మాడ 

లున్నటులే కాటమరాజు కథా?లమున సొన్నటంకాలను నాబెములు వాడుకలో 

నుండెను కాటోలు. 

“దేశింగురాజు కథ'లొ కూడ అపళకునముల (ప్రస్తావన గలదు. దేశింగు 

యుద్ధమునకై. బయలుదేరుచు రంగనాథస్వామి సెలవుగొనబోవ స్వామివారి 

మెడలోనున్న హారము తెగి పడిపోయెను. గోపురశిఖరము కూలిపోయెను. 

గుడిలో అఖండ మారిపోమెను. స్వయముగా స్వామివారు ముఖము (తిప్పుకొనిరి. 

పాట పొాడుకొవెడు జనముల నమ్మకములే 'దేశింగురాజున కంటగట్టబడినవి, 

దేశింగురాజు చనిపోయిన తరువాత అతని భార్య సహగమనము చేసెను. 

ఆ సమయమున 

“తాంబూలంబును జే (దీ) నీ రత్నముల్ దనర చేతబట్టి 
అంబరంబునకు నెగర రత్నముల్ అంత చెదరగొట్టి 

చుట్టుబడ్డ యా రత్నములెల్లను సౌంపుతోడ జనులు 

అబ్బ యెత్తుకొని సంతోషంబున నలరి రంత జనులు. 

ఈ యాచార మిప్పటికిని కలదు. రాణి సహగమనము కనుక రత్నములు వెదజల్లి 

నట్లు చెప్పబడినది. ఇప్పుడు శవము మీదుగా వీదలురాగి డబ్బులు కలిగినవారు 

రూపాయలు వెదజల్లెదరు, 



పూలహారమూ తెగ నెలను బడెనూ, ఎదుటనున్న అఖండడీపవంు గప్పున 

ఆచేనుదాట్టున నున్న గోవాలసా పై మీ పడమట తిరిగేను, వడమట ఆన్న గాళిగోపురము 

ఒటపట పగిలిందిలీ 

పెదావురము కోడిపండెముల కథలో జగపతి, గజపతి రాజుల 

మరణానంతరము వారి భార్యలు సహగమనము చేసినటుల పర్షింపబడినది. 

“బంగారు తిమ్మరాజు కథిలో గూడ అపశకునములు ఏకా్యసములా 

వర్షింపదిడినవ. తిమ్మరాజు _ప్రయాణవార్హ వినగానే అతని భార్యకు “నొదుట 
నున్నా కంకి మ చొట్టు నేలను రాలింది కాలిన వున్నా వెండి మె "బైలు (బద్దలు అయినాయి, 

చేతన వెన్నా గాజులు అన్నీ చిట్లిపోయినాయి? ఈ శకునములే కాక, ఏనుగులు 

గుజ్రములు చనిపోవుట,పల్లకి విరుగుట, చేతికతి, (క్రిందదిడుట కూడ చెప్పబడినవి. 

తిమ్మరాజు తన తల్లుల చెంతకు పోయినప్పుడు వారు కొడుకును చూచి 

నివాళు లిచ్చీ (దిష్టితీసినారు' కన్నతిల్లి గూడ దృషి తీసెను. దీనికి కారణము 

“తల్లిగారి (డ్రిష్టన్నాది బహు కాని(డ్రిషే” నిట, కనుకినే “నాలుగుషట్ల వరిహాలండి 
(దష్షికినినారుఏనుగులాను ఏడింటిసీదిష్లితీసినారు ాలుగుపుట్ల నల్లబొగ్గును (డిష్టిిసినార3 

ఆరె మరాఠీల కథలో సిద్దోజి తనను జంపబంపిన దొంగలు చేరుకొనక పూర్వమే 

యారాథ్రి సోమోజి తనతల దొంగలు నరికినట్లు కల గనెను. మరియు నాతడు 

నిమ్మతో టకు బోయి తన తమ్ముల పేరిట కోసిన నిమ్మకాయలనుండి పాలు 

నేయి కురువ తన పేరుతో గోసిన నిమ్మశాయల నుండి నెత్తురు క రను. పల్లెటూరి 

(ప్రజల కిప్పటికి నిట్టి నమ్ముకములు గలవు. సదాశివ రెడ్డి గాధల మైదుజాబులా 

మరియు భూతద్దముల (ప్రభావము వర్తింప నలపెగాదు. మహావీరుడగు సదాశివుని 
ముందు మైదుజాబులను భూతద్దములను బెట్టి జాతివారు పిల్లికూనను చేసిరి, 

సిద్దీవాడు సదాశివునిపై బూది జ? శిలగా మార్చెను. వాని పిక్కలందు తాయెతు 

లుండెనట. ఇట్టి మం|(త్రతం(త్రములు విశ్వాసములు జానపదగేయములందు 
కుప్పతిప్పలుగా గాంచనగును, 

ఇంతవర  కుదాహరించినఏ కేవలము చా.తి9 గే నుములంచున్న 

విషయములలె కొన్నిమాత యే. పౌరాణిక గాధలందును స్త్రీల పాటలంమిను 

ఇట్టి విశేషము లింకను అధికముగా గలవు. 
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ననా తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యవ 

“శాంతగో వింద నామములను పాటలో దశరథుడు భార్యలతో కల 
శాంత నడుగ బయలుదేరినపుడు “రామచిలుకలు ౮౦డి, (పేవతో డదుకిడె్య 

వేశ్యా స్రీలు వచి, సురాభాండమలు వచ్చె, గరుత్మంతుడి వచ్చా కఠనంజుంన్ దీర్చ 

ఇవి యన్నియు శుభశకు నములఏ మనవా౦ విశ్వాసము. దశరథుడు మున్నగువా! 

శాంత నడుగ వచ్చిరని తెలిసికొన్న బుషి దృషిదోషమునకు భయిపడి తవ 
వారితో*శాంతనూ దాచండి, దిష్టి తీయించండిిగవుశనలు ఇయింది, గమిడి తయ ్యవద్ద 

అనెను.ళాంత నప్పగించునప్పుడు బుషిదంపతులు*ఐంగాడ పళ్ళెములో, పాలొవ 

గోనిరి ఆదిలకీ్యీ శాంతన్వినామకరణం (వాసిరి. నామకరణసమయమున సీ యాచా 

మిప్పటికిని పాటింపబడును. 

శాంతాబుష్యశృంగుల వివాహమున జరిగిన తంతు పపులముగా వర్టిం 

బడినది. గంపలో కూరుచుండబెట్టుట, కొడినీళ్లు పోయుట, జీలకట్ట బెల్లవ 

నెత్తిపై నుంచుట, లాజకట్నము లిచ్చుట, సన్నెకల్లు (దొక్తించుటవం। 

యాచారిములు నవనాగరకలోకమున మాయమగు చున్నవి, సన్నెకల్లు (దొక్కి౦? 

వేళ బుష్యశృంగుడు దశరథుం౨ితో “ఆడదాని పాదంబెట్ల,ఏ శాస్త్రములోనుండె 
బుషులు చెప్పిరి యని (పశ్నించెను.దశరథు డందులకు సమాధానముగా “మీ? 

తప్పి _స్తేను.మరివకరు పడుతారియనెను. ఆప్పుడు బుష్యశృంగుడు "ళాం, 

పాదంమీద, పోక చిక్రావుంచ్హిస_ప్పపాదం తొక్కె ను. కనుక సన్నెకల్లు (దొక్కు 

ఆచారము అప్పుడప్పుడే (ప్రవేశించినడిగా దోచుచున్నది. 'ఆతిష్టేమ మళ్మాన. 
అను మంత్రము వివాహములం దెప్పుడు (పవేశించినదో? “పాకన్న పళ్ళెము 

పండితులు చదివిరట' ఇది సదస్యము. అప్పగింతల సమయమున “శాం 

చెయ్యి దెచ్చి, పాలలోనా ముంచి, అత్తగారికి వారు అప్పగించిరట. పాల 

ముంచినను సీళ్ళలో ముంచినను మీ భారమని కాబోలు నిటుల చేయుదుర 

దశరథుడు శాంతకు “ఐదువేల బానిసలు, అరణంబులు ఇ స్తుననెను. బానిస! 

(312763)ఉన్ననాటి మాట (పాట్రయిది. శాంత అయోధ్యనుండి బయలుదే 

బుషిపల్లె చేరుటకు ముందు పల్లె బయట “ఇమ్మీచెట్టూ (క్రింద, శాంత సారెలు వుం 
పూర్ణకలశలు దించె, గృహ వ్రవేశంబాయె ను, ఇల్లు నింపుకొనుటకు పూర్వము డో 

బయట జమిికడ దించి తరువాత వధూవరులను గృహప్రవేశము చేయించు 
యిప్పటికిని గల యాచారము, 

బుష్యశృ్ళంగుడు మామగారిచే పుత్రకామేష్టి జరిపించినప్పుడు యాజ్జికమ 
నుండు తంతు అంతయు విపలముగా వర్ణింపబడినది. శ్రీరామాదులు జన్మించి 
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పిమ్మట వారికి పదకొండవనాడు బారసాల జరిపినట్లుగా వర్షింపదిడినవి.కొందరు 

ఇరువది యొకటవనాడు చేయుదురు, జారసాలకు “యిరవై యొక్కదినము'” 
అను పేరందులకే వచ్చినది. ఇటులే చేలోత్సవము, అన్న [ప్రాశనము మున్నగు 

ఆచారములు వ రింపబడినవి. శాంతకు కార్యము చేయించునాడు *కూళురుకి 

అల్లునికి-కొసల్య తలలంపె'నట ఇదికూడ ఆచారమై యుండును, 

“తవా మేషి పాటలో కొసల్యాది కాంతలకు “ఒకటి రెండు మూడు నాల్లు 

ఆరుదు నెలలు అయ్యేవరకు వెలయ సమంత మనెడు వేడుక కేసరిఅంతర్వచ్నులగు 

వారికి ఐదవ నెలలొ జరిపెడు వేడుకకు, ఆచారమునకు-సీమంతమని పేరు. 

ఇదే పాటలో రామలక్ష్మణులకు వడుగు జరిపినప్పుడు వడుగులకు సంబంధించిన 

వివరములన్నియు చెప్పబడినవి. 

“కౌసల్య బైక' లను పాటలో ఆసన్న(ప్రసవయగు కౌసల్యాదేవి యున్న 

(ప్రసూతి గృహమున చెలికత్తె లాయా వస్తుపులు భద్రవరచుటకై యొకరితో 
నొక రిట్ల నుకొనిర.పీటవేని చిన్నది ఒక్క మూట వునచారే, మేటీగ దీపము నొకచోటున 

వునచారే, అడ్డ ఎండ వడ్డుషోని వున చారోయిమ్మా, పెద్దగుండు నొకటి పైస పునచారోయమ్హా 

....తడవులేదు తాడు దులాన వేనియ్యారమ్మా.’సుఖ (ప్రసవ మగుటకీ యుపాయములు 

తోడ్పడు నందురు.ఇదే పాటలో రామాదులు జన్మించిన తరువాత తొశ్లై పెట్టుట 

బారసాల చేయుటవంటి యాచారములు వర్ణింపబడినవి. 

'సీతగడియిలో పూర్వపు అ_త్రింటి కోడలు తాను శయ్యాగృహమునకు 
వెడలుటకుముంచు చేయవలసిన వనులు చెప్పబడినవ్మిసీతమ్మ అందరికి భోజనము 
లిడి వంటిల్లు చక్క-పరచిఅత్త కౌసల్యకు ఆడుగులు వత్తి,మామ దశరథులకు మడత 

అందిచ్చి, నుమ్మితకైెకకు సురటీలు వేసి పరగ కౌసల్యకు పాన్పు తా ఐరచి తా 

నలంకరించుకొని ఎంతో ఆలస్యముగా శయ్యా గృహమునకు చేరినది. భాధ్యత 

నెరిగివ కోడం(డ్ర ధర్మ మిట్టిది, 

“పెండ్లి గోవిందనామములు పాటలో రామాదులు జన్మించిన తరువాత 

నయోధ్యలో “పురుడు వేడుకలాయె, పట్రము వారలకు పనుపు నూనెలు పోనిరి? 

పసుపు నూనెలు పంచుట యాచారమని తెలియనగును.ఇదే పాటలో రామాదుల 

వివాహమునకై అయోధ్యనుండి మిథిలాపురికి తరలిపోవునపుడు దశరథుడు 
'వంటర్ని పిలిపెంచి వోణీలు గప్పిర, కౌవిళ్లవారికి తగటంచు చాపులుు రాఘవులు గస్పేటి 

ఆ దున్తులిచ్చిరి. వంటరి యనగా వంటవాడు. వంటవారికి కూడ కట్నములు 
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'పెట్టిపోవుట ఆచారము కాబోలు. కావిళ్ల వారికి రాముడు కట్టిన దుస్తులిచ్చిరట 

పెండ్లిలో ఇప్పటికిని “మెలపోలు' నాడు ఈ  యాచారము పాటింపదిడున 

వధూవరులకు తలలం పెడు చాకలి మంగలివారికి వధూవరుల శరీరములపై నున 

మైల వస్త్రములు తీసియిచ్చుట నేటికిని పాటింపబిడు ఆచారము. కావిళ్ళవా, 

(కావడి మోసెడువారికూడ సాధారిణముగా చాకలిమంగలివారే. మడికావళ 

నంటవారును, మైలకావళ్ళు చాకలిమంగళ్ళును కొనిపోవుదురు. సీతారాము 

వివాహమునకు పూర్వముతెన్నె శంగార్ంచి ఓ లడెవతల నిలిపిర్సి అతివ లంద మగా 

అవఏిరీడి(అవిరేజి)కెర్లి, అతివ లందిరుగూడి అవిరీజ్ణ నిలిపిిరట కులదేవతాపూజనవ 

అవిరేణుల పూజనము మున్నగునవికూడ (ప్రచారమందున్న యాచారములే. 

ఈపాటలో నింకను పెండి సందర్భమున గాననగు అనేకాచారము, 

ఇప్పబఐడినవి. దోపు మున్నగు ఆచారము లిప్పుడు మాయమగు చున్నవి. ఈపాట 
దోపు ఆచారము కూడ చెప్పబడినది. దీనిని తూర్పు జిల్లాలలో “దొంగే 
మందురు. నాక బలికి పూర్వము'దోపు రా(_శికేళ, దొంగలను తగిలిరి, చప్పట్లు చరచి! 

సభయింత నవ్విరి, మాయత్త కొడుకులు,మరి దొంగలూ సుమ్ము, తెల్లవారితే వార్కి ప 
కొట్టినాము, సౌమ్మికిని పెట్టి, సంకెళ్లు వేతాము, ఆయన పెద్దవా, అది యెవరి తరమ,గ 

దన వక్ష్రింపబడినది. అలుకకు పూర్వమీదోపు జరుగును. దోపు అనగా దొం 
తనము.అలుకకు పూర్వము వరుడును వరునిపక్షమువారును, వధువు ఇంటినుం 

ఎవరి చేతికందిన వస్తువులు వారపహరింతురు. వారటు లపహరింతురని వధుః 

పక్షమువారు మొదటనే జా(గత పడెదరు, విలువగల వస్తువాహనములు బయ; 

నుంచక ఏత్పుకొని పోవుటకై కేవలము బొక్కెన, చేం(త్రాడు, హారతి పశ్ళెరవ 

సాధారణ మైన చెంబు లుంచెదరు. వధువు పక్షమువొారు వరుని వెంబడిది 

దచొంగదౌడని చేటలపై డప్పు గొట్టుచు వెంటనంటి వెక్కి రించెదరు.బావమరదు 

యల్లరి నధికముగా జేయుదురు. బావమరదు లున్నచో వరుడు తన్ను వెంబడిం 

వచినప్పుడు తానింత కుడుకముక్కు- (కొబ్బర) కొరికి వెనుక వై పునకు బారి 

విసరవెచి తాను పిడిఐకి పారిపోవును. అప్పుడే అలుక పాటింపబడును. + 
దోషకు చిహ్నముగా పల్లె టూళ్ళయందు పసెండ్రివారు ఒక చెంబో మరియిం' 
వస్తువో చివరనా డెత్తుకొని పోవుదురు. (ప్రస్తుతమిది మృగ్యమై పోవుచున్న 

యాచారము కాని దేవతావివాహములందు మాత్రము పంపాటిగ సాగుచు' 

యున్నది,మడికొండ (గ్రామమున సీతారామకల్యాణసమయమున నీ దోప్తు ఏటే, 

జ-పెదరు. పస్నిద్దరాశ్వారులలో చేరన తిరుమంగయాళ్వారు కూరత్తాళ్వాం 
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మున్నగువారల వేషవ.లు ధరించి వ్వైష్ణవభక్తులు పెరుమాండ్ల పైనున్న 
భూషణములు చొంగిలింతురు.మడికొండ[గామము బయట దో పుమజ్ఞి యనునొక 

మట్లీచెట్టు కలదు. సీతారాముల ఊరేగింపు అచ్చోటికి వచ్చినప్పుడు దోపు జరుగును. 

ఈ దొంగతన మనునది పెండ్లిలో నొకభాగముగా నెటుల చేరినదో ఎప్పుడు 
చేరినదో తెలియరాదు. రాక్షసపివిహములో కన్యతో బాటు వెలగల వస్తువులను 

కొనిపోవు ఆచార మేర్పడెనేమో? అలుకలు తీరిన తరువాత. నాకబలికి 

యిన తరువాత “గుండు గుమ్మేసిరి, కూనాట్స గలిపిర' యని కలదు. ఇదేమి 

చారమో? నాకబలిసమయమున తలబ్రాలపై నల్ల పూసలు గుండ్లు పెక్టెదరు, 

గ్ 

నయ 

గ 
అది యిదియే కావచ్చును. 

“సీతాచేవి యానవాలు" పాటలో ఒకనాడు (శ్రీరామచం[ద్రుడు తుమ్మగా 

సీతమ్మ *కోటంత ఆయుస్సు గోవిందు కనుచు, (బహ్మంత ఆయుస్సు వరంజోతి కనుచు, 

చిరింజీవ్ అనితీసి భమిడాకు చెవిని ఉంచుకునో నట. ఈ విశ్వాస మిప్పటికిని గలదు! 

దాని పరమార్థము మా(త్రము మరుగున పడిపోయినది. 

“లంకా యాగము” పాటలో మారీచుని పన్నుగడ పై “హాయన్న యార్త 

నాదము విని సీతమ్మ లక్ష్యణుని అన్నగారి సహాయమునకు పొమ్మనెను.లక్మణుడు 
రాముని కెట్టి కీడు మాడదన సీతమ్మ లక్ష్మణుని దూరుచుతమ్ములు కారయా అన్నలు 

చ నేను కాపురంబులు చేతురూ, చేనుదున్నిన వనుక చేనువెంబడి వీడు చేనువారిది కాదా 

యనెను. ఆ కాలమున దేవరన్యాయ ముండెడిది కౌబోలు, రావణుడు సీత 

నపహారించుకొని పోవునప్పు డామె విలపించుచీ మున్నూటరువది నోములు నోచితి 
విఘ్న కాంతను నోచితీనంధ్యాల వెన్నెలా జో తి గావించుకొని పడిగిట్టుక నోచితీ యని 

తలచు కొనెను. ఈతీరుగా జూచిన ఏడాది పొడుగున దినమొక నోము నోచుటకు 

పీలుండెడిదని తెలియుచున్నది. ఇప్పుడీ నోములన్నియు కానరావు. 

“లక్యణమూర్చ” పదములో లక్ష్మణుడు మూర్భపోయినస్పుడు నంది 

| గామమున నున్న భరతునకు'ఆనుజుడు లక్ష్మణుడు అడవి లోపలను, తలకు చమురు 

చేత తడవుకొని 8 ఎ్రశియించ్క, మొదలంట బురదలో మునిగి దుఃఖమున, కష్టంబు పడుతున్న 

కడుచెడ్డ స్వవ్నములుూ గృల్రిగెను, తలకు నూనె యంటినట్లు కల రాగూడదని 

యిప్పటికిని మనవారి విశ్వాసము, 

'కుశలవకుచ్చల చరత "పాటలో బుష్యా(శమమున సీత (ప్రసవించినప్పుడు 
జగ్మించిన శిశువునకు “పొలుపుగ దర్శలు బొడ్డు పె నుంచిరి.పూటోణులు బొడ్డు 
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వొప్పుగ కోసిరి- మీరు పుడుడురిని మీ తిర్మడ్ప్పుడు-బంగారపు చేటలు చేయించే-అనుచో 

పుణుకులు చేటల పోనింపట్టుచీరెలు పొ క్తిళ్లు పరచి-పవళించా బెట్టికి బాలుణ్ణి _ ఓడ్డా మాది 

గె (గడ్డ మీది - యనుచు జరికి కౌంతలు తాము ఇప్పటికిని పల్లెటూళ్ళయంది 

యాచారములు జాతకర్యలందు పాటింపబడుచున్న వి. పురుడు జరిపినప్పటియాచార 

వ్యవహారములు, అందున్న ఆయుర్వేద విషయములు గమనింపద గినవి,“మతా్యల 
పీటలు మందుగా చేసిరి-రాడే జానకి రమ్మని పెలచిరి, నడికట్టా గొట్టి సంతొషముగను 

ల కుడి పాదమున కూర్చుండ బెట్రిరి-ఉలై వెసి కాచవ నూనెలను -వీతకు సిరసంటిది వాద. 

పెచ్చాకు కచ్చురాలు వేసిన-వొంటిపిండి నలుగులు 'పెట్టించె....కొట్టుకాయము కొట్టి తెచ్చిరి 

అప్పుడు కాచిన ఆవుల వాలు-జంగారు గన్నెతో వోయించిరీ  సణతులు పావంబులు 

తొడిగించిరీ=బొడ్డు కోసిన క త్తి చేతి కిచ్చిరివేపికొమ్మల వెలది కిచ్చిరి.తూర్పు వేప్తున నిలువ 

చాన కి మొక్క... వె జానక్ ధాస్క రు'కై న_ఏట నేట చూలింత దాలింతాదయచేయుమి భాస్కర 

య నెను-అక్ష డనున్న అతివల కెల్ల-పసుపు కుంకుబూ పణతులు ఇచ్చిరి-ఆకులు పోకలుకాయ 

పెండులు-ఇచ్చెను జానకి వేడుకతోనూబ్లటులే మరికొన్ని యాచారములు చెప్పబడినవి. 

“కృుశలవకుచ్చల చరి(త్రము*న బారసాలనాడు బావిలో చేద వేయు ఆచారము 
నడిపినప్పుడుఆందమి (గ్రక్కున దావిక్ చనుదెంచిరి కీ ఘమునా,బావిలోపల చేదలు వేనిర్, 

మూడు చేదలు ముందుగ వేసీ, పొ త్తికాా బట్టలు తడిపించిరి,ఆకులు ముగ్గులు అక్కడ 

బెటిరి, కప్పక (మొకిగారి కౌంత అందర, లోనికి చినుదెంచిరి [శీేఘమునా కప్పకు 

[మొక్కు మేలనో ? ఇప్పుడీ యాచారము కానుపించదు. 

“రామకథా సుధార్జవము'న అశోకవృక్షముపై నున్న కోతిని జూచి సీత 
స్వప్నమనుకొని “కలలో కోతిని కనుగొంటిని యిక్క_లను కలుగు కీడని 

చింతించెను. కలలో కోతి కనపడకూడదని మనవారి నమ్మకము, 

“వరాటపర్వము పదముిన బృహన్నలతో ను_త్తరుడు బయలుదేరి 

పోవుచుండ గాపురసౌధములనుండీ సరసి జేక్షిణలు, పెరుగు లాజలు పూలు తరచుగను 

జల్లి” నట్టు వర్తింపబడినది. "పెరుగు జల్లు అందులకే 2? ఆంధ భారతమున 

కేవలము దీవించి సేసలు సలం బురంబు నిర్గమించి'నట్లు వర్ణింపబడినది. 

“కొమిరెల్లి మల్లన్న కథలో గొత్తెయున్నితో సిద్దమగు కంబళ్ళ వర్ణనము 

కలదు.“కంబళ్ళును గట్టుకొనినంకట్టుకొవి పరచుకొనిన, అఖిల మైన వర్షాలకు, ఆక్షేపణ వుండ 

బోదు, దేవతలకు మెప్పు నుమ్మిందేహము ఆరోగ్యముండు, నల్లగొంగడి గప్పుకొనిన, 

నఖిల భూత పేతమూలు, అతని వద్దకు చేరకుండ్కు అఖిలబభములు తాను గూడు, 

తెల్లగొంగడి యెంటనున్న, దేవతా ప్రసన్నమౌను,కనిరె గొంగడి గప్పుకొ న్న, కష్టమూలు 

తొలగునయ్యీ. గొంగళ్ళను గూర్చిన యభి(ప్రాయ మిప్పటికి నిటులే కలదు, 
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తెగలు - 
లత దేశమున (ప్రధానముగా చాతుర ర్వ ములవాచే యున్నను కాలో 

మరల పందలకొలది ఉపజాతు లర్బడినవి. మ క్ర (పొంతమున కొన్ని 
క సత న న్్. 

కొన్ని (కొత్త త్త కులములు Mr ఇట్టి విభజన మెన్నడు జరిగినదో 

ఇదమిత్తముగా తెలియరాదు. జానపదగేయములండదు ఆనేకకులముల గూర్చిన 

పశంస కలదు. 

“గంగా వివాహము" పాటలో ఏలాపురమున గల వీథులు వర్హీంచునప్పుడు 

సుమారు 45 కులములు వర్ణింపబడినవి. వీనిలొ కొన్ని (క్రొత్తగా నున్నవి, 
వాలి న్ 

ఉదా:-- శీలవంతులు, క్రమ వెలను, మద్దివెలమ, సరగుంటలవాండు, మో 

కర్చుకిలు, జట్టినవా రు. కాళింగులు, జడ్డీవా రు, పాండీలు, నెయ్యలదారు మున్నగు 

కులములు తెలంగాణమున గానుపించపు. వీర తెలుగువారో కాదో; కులములు, 

జాతులగూ ర్చి పంళోధనలు సల్ఫినవార (గంథములం దివి కనబడ లేదు, 

“కొమురెల్లి మల్ల లన్ని కథలో రెడ్తయందున్న తెగలు కొన్ని చెప్పబడినవి మోటాటి 

గుడాటి, పాకనాటి, గోనెయెల్మ, చిశైపు, గడనళాపుళడ్త విభేదములు కొన్ని 

చెప్పబడినవి. (శ్రీ మల పల్లి సోమశేఖరశర్యగారు పంటకాప్తలకు చెందిన 

మోటాటిి పాకనాటి రెండుతెగలనే పేర్కొని5!, వారు పేర్కొన్న పంట 

కాపులరోనున్న 14 తెగలందు తక్కినవాల వేరుగా నున్నాట. పదములొ 

నున్న పేర్గందులో లేవు. అయ్యలరాజు నారాయణామో మ్యడు కొన్ని కొప్పుతెగలను 
'పేర్కానెను. 

“వంట, మోటాటి, పెడగంటి, పాకగాటి,అర వెలమ,లాదికొందారా మొరుసు, గోన 

కొణిదె కాపులు మొదిలై నె &ోణి దనరు, కాపులకునెల్ల మన్ని యక్కాపు కొడుకు" 2. 

పై పద్యమున గోనెకాపు లున్నారు.పదములోనున్న*గో నెయెల్మ"లే గో నెకాపులు, 

ఒక్షొక్క. (ప్రాంతమున నీ యుపజాతు లొక్కొక్క పేరుతో నుండునట్లు తో చెడిని. 

“'సీతాకల్యాణము' పాటలో కొట్నమాలు దంచునప్పుడు విపిధములగు 

వడ్లు పేర్కొనబడినవి. వడ్లెన్ని తీరులో గమనింపుడు'.“గరిడ వాహనాలు గౌరి 
కుంకాలు, కురువ బాదాములు కృష్ణ్టభోగాలు, పంకవణ్ణము పెద్ద వడ్దాణములు, కంకణములు 

లక్ష్మీనారాయణ మణులు, మాడేవి కాటుకలు మల్చేచిన్నాలు, దూది భోగాలును 

1. History of the Reddi Kingdoms. 

2. హంసవింశతి (4.186) 
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దొంతిమల్లెలును, గోర్నువయాగలు గోడది ధాన్యములు, ముత్యసరి ధాన్యములు ముక్క 
ధాన్యములు,బంగారుతీగెలు బలితాములును,గంగబారేకేను కామాభోగాలు, వీలిళా వాన్యములు 

నారియా మణులు, వివరించి దంచేరు డేడ,_తో నపుడు, నాటరాగములతో పాడి యాడచుని. 

కొట్నముల పాటలు నాటరాగములో పాడెడువారని తెలియుచున్నది, 

“విరాటపర్యము పదము"లో నుత్య్వరాభిమన్యుల వివాహ వేళ కొట్నములు 
దంచినప్పుడు “రడ వాహనాలు చిట్టికన్నెరాలు రత్నసరులు, వాలకిన్నెరాలు మంచి 

పాల బుడమలు, రాజనాలు కార్రిగాలు రామసాగరాలు మంచి, గౌరి కుంకుమాలు మంచి 

కనక సరులును,ఆకుసరులు ముత్యసరులు అక్కు_ళ్ళు రాజభోగు,లమరు కాశ్మీరుసన్న లంద 

మొవ్పగా వర్ణింపబడినవి, 

వృత్తులు-పరి శములు-రళలు 

నాదిగా గానబడు వర్ణవ్యవస్థ తొలుదొలుత వృత్తిసౌలభ్యముకొరకే 

యేరుపడినట్లు విజ్ఞులు చెప్పుదురు. కాలక్రమమున చాతుర్వర్ష్యములందు వందల 
ళం కై ౭౬9 

కొలది భేదము లేర్సడి జాతులు కులములు బలిసి కేశము మరయు నష్టము గూడ 
°c 

కలిగించునంతవరకు వచ్చినది. జానపదస్తాహీత్యమున సెక్కు జాతులవారి 

వృత్తులు, పర్మిశమలు, కళలు వర్షింపబడినపి. ఎవృత్తి లేనివారు కూలినాలి 

చేసికొని (బ్రతుకుచుండెడివారు, అట్టిజన మిప్పటికిని కలదు. పూర్వ్యముకన్న నిప్పు 
డట్టి సంఖ్య పెచ్చుపెరిగినట్లున్నది. (ప్రజాజీవితమునకు సంబంధించిన నిట్టి 
విషయములు శిష్టసాహీత్యముకన్న జానపదసాహిత్యమందే యధికముగా 
నగుపించును. (శ్రామికగేయముల (ప్రకరణమున తెలుగువారు చేయు కాయకష్ట 
మెన్ని తీరులో వాని నంటిపెరిగిన వాజ్ఞయమెంతో వివరించియుంటిని, 

పలనాటి వీరుల చరిత్రకు సంబంధించిన కథలందు కూలినాలి చేసికొని 
పొట్లపోసికొనువారి (ప్రశంసయు కలదు. “గురిజాల యుద్దము - పూర్వభాగము” 
అను పదములో మందపోటు బొడిచిన గురిజాలవారిని విరుగబొడుతునని (బ్రహ్మ 

నాయుడు కోపో[,దికుడై బయలుదెరినప్పు డాతని తల్లి శీలమ్మ *క సెమోపుల వారి 
కలకూలివారి....వసుల కాపరులను ఐలునుకూరాకు,తిని యడవులలోన దిరిగేటివారో చంపకు 

మని హితటోధమొనర్చీ పంపించెను. ఏ పనిపాటయు లేక అన్యాయముగా ధన 
మార్గీంవ దలంచి కొందరు దొంగతనమును వృత్తిగా గొనిరి రానురానది కళగా 
మారెను, చతుష్షష్టికళలం దు దొంగతనము కూడ స్థానము కల్పించుకొన్నది. 
దొంగతనమునందు కూడ చాకచక్యము (పబలినది, రెచుక్క_ పగటిచుక్క-లు అట్టే 
\ 



సాంఘికదిషయములు 
అ 

వృత్సిలో మిన్నంటిరి.గురిజాల విరుగబొడువ బోవు (బహ్మన్నకు మార్గమధ్యమున 

కొ ర్పివీరుడను గజదొంగ తారసిల్లైను. “కూరతోటలు జొచ్చి కూరగాయలును” 

దొంగిలుటతో వానివృత్తి యారంభమయ్యెను. (తోటకూర దొంగిలినప్పుడే బుద్ధి 

చెప్పవలెనను సామెత కథవంటిదే యిది.) అటుతరువాత వాడు మెల్ల మెల్లగా 

నిండ్లు సొచ్చి అటకలపై దాగుండి సొమ్ము లపహరించుట నేర్చెను. ఇంతింతై 

వాడు కుక్కల వాకట్లు కొంకి కత్తి యును, సొక్కుల బూడిదయు చొప్పగోలయును, (దిష్టి 

బంధనముచే తెలివి లేకుండ, అష్టదిక్కులు గట్టునట్టి నేర్పమర్క అరువయి నాల్లపుషధము 

లమరంగ నేర్చిన వొడయ్యెను. చివరకు ముందుగా వార్త నంపించి తరువాత 

రాజసముగా బోయి దొంగతనము జేయు “అగ్గి రాముడుగా మారెను. 

వేళ తెలిసికొనుటకు మనవారికి పూర్వ్యమునుండి గడియారము లున్నట్లు 

మన శిష్టసాహిత్యమునను జానపదసాహిత్యమునను కాననగును. అవి ఇప్పటి 

గడియారిముల వంటివి మొతము కాకపోవచ్చును. అరబ్బు లిసుక 

గడియారము ను కనిపెట్టినట్లు భారతీయులు నీటి గడియారములు కని పెట్టిరని విజ్ఞుల 

యభి[ప్రాయము, పల్నాటి వీరచరి(త్రకు సంబంధించిన యొకపాట “రాచమల్లు 

రాయబారము", దీనిలో అలరాజు గురిజాలకు రాయబారమునకు బోయినప్పుడు 
గడియారపు మొగసాల కడకు నేతెంచినట్లు వర్ణింపబడినది. 

“పలనాటి వీరచరి[తమున నున్న భూతరాట్ స్తంభము “ఇనుము సిత్తళి కంచు 

హేమ తామములు పంచలోహంబులిత్రో చేయబడెను. ఆనాడీ లోహములతో చేసెడు 

పరిశ్రమ లభివృద్ధిచెందియుండెను. 

“ముఖమల్లు గుడ్డలు మునుకొని తెచ్చియని యుండుటచే నాం[ధదేశమున గూడ 

ముఖమల్లు పర్మిశమ మభివృద్ధి యయ్యెనని తలంపవచ్చును. 

“సకల ధాన్యంబులు సకల రత్నములు, బంగారు వెండియు బహుధన వీత తి, సరిగ 

వస్త్రంబులు సరసవుం బట్టు, పటమ.లు ఘనతంతు పటములు మరియు, కాంస్య తామ శ్వేత 

కమభాండములు, రసవర్గముల నెల్ల రంజనంబొప్ప, క్రయమ్నికయములి గావించువారానా 

డుండిరీ, బాలునికి బంగారు బొంగరములు చేయుట కె అగసాలెవారు “వార లిండ్లకు 

బోయి పట్టెడ కారు, కమ్మచ్చులును నీరుకార్డు సుత్తెలును, ఘనమౌ పడచ్చును కత్తెరల్ 

మరియు అలరు మచ్చులు గుదు లాదియైనట్టి, పనిముట్లు గొనివచ్చిరి. మాంచాల 

యలంకరణము సందర్భమున నెన్నియో భూషణములు పేర్ణానబడినవి. స్వర్ణకార 

వృత్తి యానా డుచ్చదశలో నులడియుండును. మరియును మాంచాల “వాక్యాలు 
గూర్చిన ముంగొంగు మెరయ, (పతిమలు (వానిన పట్టు వస్త్రంబ్హు కటియందు ధరియించి? 



పమ తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యమ్మ 

త ల్లిచెంతకు టోయినట్లు వక్షంపబడినది పస్త్రములపె గల యద్దకపు పరి(శ్రమ 

సీవర్ణ్షనము సూచించుచున్నది. 

బాలచందుని వేశ్యాలొోలుపత ఆనాటి సంఘమున వేశ్యల కున్న స్థానమును 

నిరూపించును, మొన్న మొన్నటివరకు పతి [గ్రామమున వెట్టిచాకిరి చేయుటకు 

కొంద రుండెడువారు, కాటమరాజు కథలో సిద్దిరాజు వెట్టివాం[డ్రను బిలిచి 

నై న్యములకు కావలిగాయుటకై రాత్రులందు దివీటిలు పట్టుటకు నియోగించెను. 

పూర్వకాలమున తాళస్మతములు భూర్గప[తములు (తకుపయో గపడు 
చుండెడిఏ మొన్న మొన్నటివరకు తెలుడుదేశమున పెద్ద లు_త్తరములు (వ్రాయుటకు 

తాట్రియాకులనే వాడుచుండిం. ఇప్పుడవి యడుగంటిపోయినవి మనపూర్వ 

వాజగ్షయ మంతయు తాళష్యత(గంథములందే భ(దము గావింపబడినది. తాటి 

కమ్మలపె మిక్కిలి యోపికతో ముత్యాల సరములవంటి పంక్తులు ఘంటముతో 

మనపూర్వులు (వాసెడువారు. కాటమరాజు కథలో ఉత్తరములు (వాయుటకై 

కోటపాటినుండి చక్కని తాటియాకులు తెప్పించుటయే ఒక ఉపకథగా చెప్ప 

బడినది. కౌటమరాజు ఐతమరాజాదుల కు త్రరములు (వాయట కై “సమ్యతంబుగ 
మంచి సవరనియాకు, కొనగల మోవాకు కుదురు చక్కనిదిక్షోటపాటినుండి తెచ్చుటకు 

చట్టువార ఎజ్జన్నను పంపించెను కమ్మలు తెచ్చిన పిదప కాటమరాజు ఉ తరములు 

(వాయించుటకై “భాసురికీర్తిప్రధావశేఖరుడు, లేఖలు (పాయను లిఖియించి చదువ, 

(వాకట ఛవ్పన్న భాషాధికారి, కాటభూపాలుని కరుణ తోడుతను, మేటియై _పభవొందు మిత 
థాషణుండు, కందరు సాటిగాగల రాముచం(దుి పిలిపించి బావయగు పల్లి కొండకు, 

కొమరక్క- సిరదేపులకు, ఐతమరాజాచులకు న్నుత్తరములు (వాయించెను. ఆ 

కాలమున లేఖలు[వాయుట కనేక భాషావిదులగు “దుబాసీలు' రాజసభలందు 

(వాయసకాం[డ్రుగా నుండెడువారని తెలియుచున్నది. 

పూర్వకాలమున లేఖ లెంత జాగ్రతగా నొకచోటినుండి మరియెక చోటికి 

పంపబడుచుండెనో కాటమరాజు కథలొ గానగును. రామచం(ద్రునితో కమ్మలు 
(వాయించి కొటమరాజు “తన వాలు చేసిన తగు లేఖలన్ని, ఘనముగా జల-జను కిడి 

చెందికలును-వరుసతో జేసియు వైనాన విట యురు వెన తనచేతి యుంగరంబునను, లకు. 
మొదలు జేసి కున నపుడు-కబురున నారాజు కాలా బిలిచి, కాలారిచేతికి కమ్మ అందించి 

వైళంబె కమ్మలు వైనాన గొంచుి ప్రొమ్మనెను. కాలారి యవగా వేగముగా వార్త 
గొవిపోవువాడు. లేఖలు భద్రముగా నుంచెడు పెట్టెకు చం(దికయని పేరు. శిష్ట 



సాహిత్యమునగూడ( విజయవిలాసమున ) చంద్రికలు కౌననిగును.లక్క ముద్రల 

వేసి యంగుళ్రీయకము లొత్తి లేఖల రహస్యము కాపాడబడుచుండెడిది. 

కాటమరాజు వాయించిన లేఖను ఐతమరాజుకడ నున్న మంత్రి చదువలే 
డయ్యెను.అత డునాడవ్రాతయుగాదు సన్న చిన్నెలును »నీజాబు తెలియదు యిదుకులాథిశి 

యనెను. అది బహుశః రహస్యము గాపాడుటకై (వ్రాయబడిన గు_ప్పలేఖనమె 

యుండును అది చదువుటకు సమద్దురాలు సింగిరిదేవి ; ఐతమరాజు కూతురు. 

కావునినే మంతి రాజుతో “నీ ముద్దు కూతురు నీలాల వేణి, _పేమతో గొల్చియు(పియ 

మార వార్మిితెలుగు నరిపంబును. చెలగి కన్నిడమును జదివె నాగరమ,నర నాథ మీపుతి 

నలినాయితాక్షి, తెజగొప్ప ఛప్పన్నా దేశీయిభాష,లక్కామలాక్షికి నంఆ తెలివిడియూిననెను 

ఛప్పన్న భాషలు నేర్చిన తెలుగు స్త్రీలందు మనకు తెలిసినంత వరకు సిరిగిందేవియే 
(పథమురాలు కాటోలు.సింగిరితో లేఖలు చదివించుటకు ఐతమరాజాదులు *“దింధు 

సహోడిరుల్, నందరు నగరికి నప్పుడేతెంచి, మరివేగ శారదామండిపంబునను, నారూఢి 

వరుసతో నప్పుడు గూర్చుండి౦. ఐతమరా జెంత సాహిత్య పియుడో। లేనిచో నగరులొ 

నొక కూటమునకు శారదామండపమ౨ పేరుండునా ! (శ్రీ కృష్ణదేవరాయలను 
నెందితిమ్మనగారు 'మలయకూట(ప్రాసాదనివేశ కృష్ణరాయ మహీశా'! యని 
ప్రొగడెను. కృష్ణదేవరాయల సాహితీభవనమునకు “భువనవిజయి' మని గదా 

పేరు. సుమతిశతక కారుని “గొల్లని సాహిత్యవిద్య' యను మాటను శారదా 

మండపము పొల్లానరంచు చున్నది. బొబ్బిలి యుద్రమున “దం దశాల£ి మంటప - 

మందున రంగయ దొరగారూఅని కలదు. రింగారావుగారి భవనమునకు చం[ద్రశాల 

యని పేరు కాబోలు. 

పందెపు కోళ్ళను పెంచుట పూర్వమొక వృతి,గా నుండెడిది. పెద్దాపురి పు 

కోడి పంచెముల కథల దేవారగులు కోళ్ళను పెంచువారని జెప్పబడినది. పెద్దా 
పరపు వత్సవాయిరాజుగారి పూలకోడి “దేవాంగుల యిళ్ళలోను ఎ త్రి పెరిగినా'దట. 

వినోదమునకేకాక ముఖ్యావసరములకై మనవారు కొన్ని పక్షులను, జంతువులను 

సించెడువారు, హంసములు, కీరములు వినోదమునకే కాక రాయబారములు 

నడపుటకునుఃవా ర్త లందించుటకును ని పయో గపడినట్లు మన పురాణము లందును 

(పబంధములందును కలదు. జానపదగేయములందు గూడ నిట్టి యుదాహరణములు 

కొన్ని కానుపించును. “బొబ్బిలి కథ'లొ డేగలు ధర్షారావు రాయబారము వైఫల్యమును 

1. వారిజాతాపహరిణము, 5-118. 

2. *చందశాలా శిరోగృహే” ఆఅమరము, 



తమళ తెలుగు వానపదిగేయ నాహీత షి 

సూచించుటకై తమ కోటలో నికి బోయినెవి, పల్నాటి వీరుల కథలందు _సైన్యముల 

వెంట డేగలున్నట్లు వర్ణింపబడిన. రుక్మిణీదేవి తనను వివాహ మాడుట,కె 

శ్రీకృష్ణునితో “చిలుక రాయబారము సాొగించినడి. అలిగిపోయిన సీతమ్మ 

కడకు శ్రీరామచం|ద్రుడు 'కీరసందేశ” మంపెను. అకోకవనమున నున్న సీతమ్మ 
తన్ను విడిపింపుమని శీరామచం దునకు “ఫో వెల రాయబారి మంపెను. 

"రాములమ్మ పాటి లో నామెను చెరపట్టి యంచిన లంబాడివాని జాడ తీసినది 

పావురము. ఆమెకడనుండి యోమెభర్తకు పావురము కమ్మ గొనిపోయినడి, 

పక్షులవలెనే జంతువులుకూడ నిట్టి యవసరముల కుపయో గపడుచుండెడివి 

స్వామిభ కికి శునకమునకు పెట్టినది పేరు. అది వేటాడుటయందును, శ(తువుల 

పసిబట్టి పార(ద్రోలుటయందును తమ యజమానుల కుపయోగించును. 
'ఆరెమరాఠీల కథిలో సిద్దోజి పంపిన దొంగళు సోమోజిరావు తల గోసికోనిపోయి 

మూడామడ చేరుకొన్నను సోమోబి తమ్ముడు ఫీరోజి తన కుక్కల నుపయోగించి 

యవి పసిపట్టి పోయిన మార్గమున నడచి చివరకు దొంగలను పట్టుకొ నెను. 

కుక్క.లే యా దొంగలపై బడి వారని హతమార్చెను. నేడు కుక్కల నపరాధ 

ప ౫శోధకళాఖవారు (పత్యేకశికణముతో బెంచుచున్నట్లు మనమెరుగుదుము, 

“సారంగధర పాటి లో తొందరపడి సారంగధరుని శికింపగూడదని 

చెప్పిన కథలందు (బ్రాహ్మాణబాలుని పెంపుడుముంగి సర్పముబారినుండి కాపాడి 

తొందరపాటుచే నాబాలుని తండిచే చంపబడినట్లు వర్ణింపబడినది. “లంకా 

యాగము” పాటలో సీతకోరిక పె శ్రీరాముడు పగడసాలలు పంపవలసినదిగా 

సము(ద్రునికి కమ్మనం పెను దానిని కాకికాలునకు గట్టి పంపెను. కాకులు గూడ 

వార్హావాహనమున కుపయోగపడెనా? కాకితో కబురంపుట' యనునది దీనివలననే 
పుమైనా? ఇదేపాటలో ఆంజనేయుని తోకకు రాక్షసులు “పట్టు చీరెలు మంచి 

వాణీల గుడ్డలు పరకాల జల్హారులూ' కూడ చుట్టి నిప్పంటించిరి* తెలంగాణమందలి 

పరకాల తివాసీలకు (ప్రసిద్ధిగన్నది. పరకాల తాలూకా మొన్న మొన్నటివరకు 

కరీంనగరమండలమున నుండెను. కరీంనగరమండలము జల్త్హారు పరిశ్రమకు 
పేరెన్నిక గన్నది. పూర్వము పరకాలలో గూడ నీ పరిశ్రమ యుండెను కాబోలు. 
వరకాల పేరుండుటచే నీ గేయము తెలంగాణమునకు సంబంధించినదేమో యని 

నా యనుమానము. 

వేషబభూషణములు 
-కాలానుగుణమగా మనుజుల యవిరుచులు మాగుచుండును. తత 
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దుచితవఎగా + వేషభ్తూషణముల.౦దును -మూార్చులు కలుగుచుండును ఒక (కొత్త త్త 

వేషము వచ్చి (పాత వేషమునకు స్వసి చెప్పిన, ఒక కొత, భూషణము వచ్చి 

(పాత భాషణమును వెక్కిరించును. (కొత్తజాతుల సంపర్కమున, వాని 

యనుకరిణమున ఇట్టి మార్పు లధికముగా గలుగుచుండును ఇప్పటికి రెండు 

తరముల [కిందనున్న భూషణములు నేడు మోమె పోవుటయే గాక 'పేర్లుకూడ 

తెలియ కుండునట్లు (పాత వడి పోయినప.మన నాయనమ్మలు ధర్ంచిన ముక్కెర, 

బూలాకి, దివిరల, కుం లండు, పటైడ, నాను, పిల్లెండ్లు మున్నగు భూషణములు 

ముంత గూడులందు దాగియుండుటో లేక అగసాలి కుంపటిలో కరగిపోవుటో 

మన మెరుగుదుము,పల్లెిటూరవారు ధరించెడు పూసలు మరియు అద్దముల రివికెలు 

నేటి నవనాగరకనారీమణులు ధ-౦చుచున్నారు. ఒకప్పుడు నాగరకుల మనుకొను 
వారు బాహుమూలరుచు లగుపడునట్లు జాకెట్లు ధం౦చిడువారు. (ప్రస్తుతమవి 

మోచేతిని గూడ దాబీపోవుచన్నవి. వేణీబంధము లెన్నియో విధముల మారు 
చున్నవి. రామాయణకాలమునాటి (త్రిజటలు లేకున్నను ఏక వేణి, ద్వి వేణీ 

వంటివారున్నారు. పురుషుల వేషములందు గూడ ఇట్టి మార్చులే వచ్చినవి 

ఒకప్పుడు వురుషులు గూడ బ్రలవ ప్రీలవలె శిఖ లుంఇడివారు. పూలు ముడిచెడివారు* 
శయనా జనలు. బాల జ. ఎవానాలనాలా కవపేానాను 

(పకృత మవి మాయమై పోయి మరియొక రూపు ధంం౦ంచినవి. మీస మొక ప్పుడు 

పొరుషచిహ్నము, ప్రకృత. మది _మోటు. సినిమా కళవలన దేశదేశవాసుల 

వేషభూషణములు చూచియు, సినిమా 'వలీనటుల వేషములు చూచియు (పజలలో 

మార్పులు వచ్చుచుండుట అంద రెంగిన విషయ మే. జానపదగేయములందు,మన 

యవ్వలు కాతముత్తాతల వేషములు వారు ధరించెడు భూషణములు గోచరించును. 

కొన్నింటి పేర్లు మనకు తెలియవు. ఈ సందర్భమున నిఘంటువులు కూడ 

మూగనోము పట్టును. భూషణవిశేషమని తప్పుకొన జూచును. ఏయే భూషణము 

లెట్టివో వాని యాకార మెట్టిదో ఇదమిజ్ఞముగా తే ల్చికొనజాలము. 

“పల్నాటి వీర చరిత్రమున నలగామరాజు కొల్వుకూటమున కేతెంచు 
నపుడు “భుజియించిన తరువాత పునుగు జవ్వాజి, కస్తూరి రసముని గలిపిన యట్టి. శ్రీ 
చందనము మేన చెలువుగా బూసి తగటు కూసంబులు ధరియించి తలకు, ఓక ఏంత యుష్టీష 

మొప్పుగా గట్టి; నవరత్నమాల కంఠంబున (వేల, డంబుగా కిర్గకుండలములు మరయ, 

భుజకీరు లనియెడు భూషలు దాల్చి, మేనికి రక్షీయై మించు తాయితులు, దండచేతుల రెంట 

ధారణ చేసిమురుగులు గొలుసులు ముంజేతు లందు, తిరిముగా వేళ్ల మి(దికలను బెట్టి, 

నవరత్నఖచితంపు నడికట్టు దాల్చి, గండ పెం డేరంబు కాలికి, బెట్టి, బంగా దుప్పటి 
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మైనను గట్టి పావుకోళ్ళను రెండు పదముల దొడిగి బయలుదేరెను. పూర్వకాలపు 

భూషణములు వింతగా నున్నటులే వారి పేరులు గూడ వింతగా నుండును. 

ఈనా డాపేరులు మోనశ్సై పోయినవి. నలగాముడు, మలిదేవుడు, కన్నమనీడు, 
అనపోతు, ఐత మ, రేభాంబ, మాడచి, యాచమ, చందమశ్రి, మాంచాల, 

పేరమ్మ వంటిపేరులు నేడు వినబడవు. 

శ్రీల వేషభూషణము లెట్టివో గమనింపుడు, చెలికత్తెలు మాంచాల 

నలంకరించు ఘట్టమున నివి కాననగును. మాంచాలకు సంపెంగ నూనెతో 

తలయంటి మంచిగంధమున అటకలి రాచి, పన్నీట జలకమాడించి,తడి యార్చ 

పడి వప్రిములు చుట్టి“ దీరమై నునుపులై తీరైన కురుల, కూర్చి నున్నగ దువ్వి కొప్పు 

గిలించి,బంగారు పూచేరు బాగుగా జుట్టి, మదనకుంతమునకు సమంప్పు పొపటనుుమణ హేమ 

మౌ కిక మండితంబై నంచేర్చుక్త. జేరిచి చితంబుగాన్కుపొలుపొంద శశిరపిభూషణ యుగము, 

పాపట కిరువంక భానిల్ల నిలిపి, మాణిక్య హాటకమయపింబ మొకటి, తల వెన్న మెరయగ 

దట్టించి రెలమిి.మరియును ఫాలమున బొమలు రెంటికి మధ్యన కస్తూరీ తిలకము 

దిద్ది, ముక్కునకు ముత్యంపు ముంగర బెట్టి, గండభాగముల కస్తూరకామక రికా 

పత్రములు (నాసి, చెవులకుతాటంక భూషణ ద్వయము గీలిగించి, మత్యాలకుచ్చులు 

మునుకొని (వేలు,బవిరలు కుంటెండ్లు పసమీర బెట్టి, కర్ణా(గ దేశముల్ కాంతుల నీన,కుప్పెల 

ముత్యాల కుచ్చుల రెండు, ఘన కుంతలంబుల గదియించి మరియుీ మేనికి కా శీర 

కర్పూర కస్తూరులు కలిపిన మలయజ మలది,బంగారు పువ్వుల పట్టు కంచుకము 

దొడిగి దూముడి వేసి ముత్యాల రత్నాల పేర్లు, పతకాలు, పవడాలు,బన్న సరాలు, 

వక్షమున గిలించిి గళమున ముత్యాల ప'ప్టెడ నలంకరించి,చేతులకు అంగదములు, 

దండకడియములు దంటతాయెతులు గట్టి, మనికట్టు నెగువ నీలాలగాజులు దొడిగి, 
పచ్చల కంకణాలు, చామల కడియములు నంధింపజేసి చేకట్లు ధరియింప జేసి, 

మాణిక్యతపనీయ మంజులోర్మికల నంగుళుల కమర్శి,పాపట సవరించి, బంగారు 

తగటు ముయ్యంచు చేలంబు కటియందు సంధించి, గజ్జెలు (వేలు తపసనీయ 

కాంచిని దట్టించి ముడిచి, అందెలు గొలుసులు, భర్మవినిర్మిత బహువిధదీ ప్త 

భూషణంబులు, కాళ్ళకు, కాళ్ళ (వేళ్ళకు బెట్టి పదములకు లత్తుక రాచి, 

కండ్లకు కాటుక బెట్టియలంకరించిరి, ఇన్నిభూషణములు నేటి మగువలు మోయ 

జాల రనుకొందున్ను 

కాటమరాజు కథలో చల్ల పిన్నయ్య మున్నగువారు కక్రానెలు బిగియించి 

గంధంబు బూవ్క రాళ్ళు దాపినయట్టి రాకట్టు దాల్చి, ముత్యాల హారముల్ ౬ రియుచు వేని 
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to ట్ల గర్లమల చయ్యన దొడిగి, 'దేదీప్యముగ వెల్లు దివ్యాంబరములు, నవరత్నముల 
(ag) 

ఘా భు. దాల్చి,కడు సూర్య కాటార్ల ఘనముగా బూని, మహ దేవ హరహరా మహ దేవ 

యనుచు,” యుద్దమునకు ee అయితమరాజాదు లీతీరుగా నలంకరించు 

కొనిరి, కప జాంగి తొడిగెను వల్లవులరాజు, వింతగా శిరమందు వీరజడ యల్తి, విర 

డాజులు తురిమి వేడుకమీర, పరగ మాణిక్యాల వతకంబు దాల్చి,పచ్చల కడియముల్ పని 

తుంగరములు, మెచ్చయిన నేవళష. మెడనూలు వేసీయడవకా డంతట నాకు చుట్టీయి 

బయలుదేరెను. కరియావులన్న 'ధీరుడై నెలవంక తిరుమణి దిద్ది, కరముల చేమపూ 

కడియమిల్ బెట్టి, మేలై న రత్నాలమెడనూలు వేస్తి డాకాలి పెండెంబు ధరియించె నంత, 

బిరుదులు ధరియించి పరువడి వచ్చి ,నలబ్రె మూళ్ల దట్టి నడుమకు గట్టి, వనరై న చెంగావి 

వలిపంబు గట్టివెడలెను. ఎజ్జయ్య వీర వేష 'మీవిధముగా దాల్బెను. “అప్పుడు కట్టిరి 

హనుమంతు కాసె వీఒలైతలజడల్ వీరజడ లల్లి, విరజాజులను నతివేగ ధరించి, మెడ 

జాలు గంధంబు మేలు హారములు, శరికుంతములు చేత చక్కగా బప”, నలనన్న 

యె[రయ్యలు నలసిద్దిపై టోవునపుడు “కట్లిరి హనుమంత కానెలు వేగ, హనుమంత 

కాసెపై రేమంత ముండ్లు, చేమంతి బంతులు చెలగుచు వేసి, కనక వడ్డాణంబు కట్టిరి మీద, 

మేలు తుమ్మెదరెక్క మీరిన వన్నె, సంపెంగ నూనెచే వంపించి కురులు, వీరజడ లల్లిరి 

వేడుక పడుచు, ముడిచిరి గేదగుల్ ముంచుకొనియుండ్క, ఫాలమువ కస్తూరీ బాగుగా దిద్ది, 

పచ్చల పులిగోరు పతకముల్దాల్శి, సన్నపు ర్ముదాక్ష్ సరులు ధరించి, వన్నెగా బిరుదులు 

పరుస ధరించి” నారు. 

“కాటమరాజు కథిలోనున్న 'పేర్లన్నియును వింతగా నుండును. కాటమ 

రాజు, నల్ల సిద్ధి తిక్కన, పల్లికొండ, కరీయావులరాజు, పోలురాజు, ముద్దయ్య, 

పోచయ్య, ముమ్మయ్యః పుత్సమరాజు, పోతినేడు, కోనేరు, కస్తూరిసిద్ది, వీరన్న, 

అబ్బిరాజు, అక్కి. రాజుః అబ్బినీడు, ఓబళు,సాతం నేడు, మరినీడు,ధస్నీడు,సాతర్ల 

పరచి, సంబినేడు, కామినీడు? పామినీడు, బొమ్మినీడు, కొండు? సోమినేడు, 
బొడెపాగు శింగను వురుమన, కంబినేడు? కాచు, సందినేడు, మెడ పాగులంకు, 

మసిలినేడు, మగుచుః బాలినేడు గుమ్మి నేడు; గల్ల పాగు బెడ్డు అబ్బినేడు: 

ఎమ్ము? బంపు వేశనా సందునేడు: బొమ్మం+ కంబెనుమె' రుగుండను హారినేడు, 
తిమ్మి నేడు? చినగబ్బి? మిణుగురు బొమ్ము, బరకసాని అబ్బి, కొమ్ము కసినేడు, 

ఐతమరాజు, నాచకూళనాయడు:ః నేతివారి ముద్దయ్య, భట్టావులన్నః అల్లా 

దాడెన్న, మున్నగు పురుషనామములును, నూకమ్ము కొమరక్క; సిరిగిరి 
సిరిభోగలింగ, అగుమంచి, మాదమ్మ, అరణప్ప మున్నగు ధ్రీల నామములును 

నేడు వినబిడవుగదా | 
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అనుబంధమున గల “భట్టు రాయబారము”న నిరువురు భట్లు తమతమ 
రాజుల గొప్పదనము చెప్పుకొనుచు ఎదుటివారిలి హేళన చేయునప్పుడు సిద్ధిరాజు 

పక్షమున వచ్చిన రాయశ్ళ్శంగావలిభట్టు కాటమరాజు భట్టుతో *బోడావుల చెన్నయ 
బొగడితివి చాల, నేడి బొడిచి గెలిచె నెక్కడ జం పె, చెప్పట్ట కత్తులు చెంస శిఖలె కాని, 

చెప్పనేమటి కతని చేత నేమొనుి అనెను, యాదవులు చెంపశిఖలు వేసెడువారని 

తెలియుచున్నది. కాటమరాజునకు సహాయమునకై పోవుచు “ధరణ్రీశుడై తన్న 

తా బయన మయ్యె, జీనాంబఏ ములను జెలువొంద గటి, చక్కని ముత్యాల చొకట్లుపెట్టి, 

కెంపుల యుగరాల్ కేల కడియములు, సొంపెన ముత్యాల జోడు హారములు, 
గడు పెద్ద చరియించి గండ పెం డెములు, నడుమున నొడ్డియాణము నేమమునను, మస్త కమున 
వజ మకుటంబు బెట్టి, కస్తూరి గంధం _ గం మొప్ప నలది చన్నరిపులకు వెరి జమిళియు 

గట్టి, పషస్నమచండడై పొంకంబు మెరసెను. 

| వీరన వెంబడి యున గోసంగి దళముల వేషభూషణములు గమనింప 

దగినవి 

కఅమరంగి గోసంగు లందటజు నపుడు, అమ బిరుదు లన్నియు ధరియించి రంత 

కొమరొప్పగా నంత (కొత్త చల్లడ మం కమనీయమగు చం(దకావి ధట్టీలు, 

పులితోలు ఓరుదులు పూని రౌనెలును, జెలువైన సరిపెనల్ చెంప గలధాలు, 

గాటంపు టరిగెలు గంట గాలషును, వీదిన కుడిసిగలు నిలువు నామములు, 

సీగల బుచు కల చెండు సింహా మరి గెలును, నొకకాల నొరలేటి నొజంగు రుమాళ్ళు, 

నొరలు గోసినకత్తు లొనర6 జేపట్సి కిరుచు చేకత్తులు గీరు గంధాలు, 

బొగడపచ్చిల పే బేజుబంధువులు (బాజుబందులా?)౩3 గిన గవ్వల పేర్లు దండకడియములు, 

వెలుగు తలాటములు వేడ్క భుజములను, నెలుగు చర్మంబులు నెన్నెగా గవి, 

నెడవగ విరిదు లన్నియు సవరించి. దె డమచేతను గొమ్ము యిరవొక్క వేరు, 

కోపంపు జూపును కోరమీసమును, దాపిన నవరత్న దండకడియిములు, 

రంగుమీరిని వన్నె రావిరేకలును, +... మెడ పెను నేవళములు, 

వాలుగత్తులు సన్న వలిపె దుబ్బట్లు, చెలువొప్ప సవరించి చెలగు త ప్పెట్లు 

అప్పుడు _మోయింప నగుభుగుల్ గాని, తప్పెట ధ్వనులకు తాళమానముల, 

నడుగుల చిందుల నాడేటివారు, నాడుచో బాడుచు హరిహరాదులను, 

వినయాన గంతులు వేనేటివారు ఘనమైన ఏంహంజు గచ్చు టరిగెలను, 

మొలకెత్తి జపించి మురివేటివారు, నిలకతులను (దెప్పి యంత మెరవళ్ళు, 

నడ్డ బెళకులతోడ నట వచ్చువారు, గడలను (దిప్పుచు కరుల కైవడిని, 

మత్తుగా వచ్చుచు మరీ మనలువారు, మొత్తమై గుమిగూడి మందర నడప 

మెఅని గోసంగులు మెండుగా నడువ, బిరుదుల నీడను వీరన్న కదలేిను, 



సాంఘిక విషయములు ౭౬౯ 

బొబ్బలి యుద్ధములో వెలమ వీరులు *జాజి పువ్వుల జల్లడములు జగ్గున 

దొడిగీర, తాలా తట్టా క త్తులపారి సంకన వేసీరీ యని కలదు. 

ఇప్పుడిప్పుడు మటుమాయమగుచున్న శిరో వేష్ట్టమునకు మన పూర్వు 
లిచ్చిన (పాధాన్య మత్యధికమురుమాలు లేనిదే మన పూర్వు లిలు వెడలెడువారు 
కారు. ఇప్పటికిని నీయాచారము పల్లెపట్టులం దింకను గలదు. ఎవరై న తమ 
రుమాలు దీసికొన్నచో తల గొట్టినంతకన్న నెక్కుడు బాధ వారికి కలుగును, 

పందె మొడ్డుటకో (ప్రతిజ్ఞ సేయుటకో, రుమాలు నొడ్డుట ఇప్పటికిని గలదు. 
రుమాలు కుదువబెట్టి యెంతటి యపై పన గొనెడివారు.కౌరవ వీరుల శిరో వేష్టనము 
లుత్తర బొమ్మపొ_త్తికలకై కోరుట భారతదేశమున శిరోవేష్టనమున కున్న 
ప్రాముఖ్యమును సూచించును.'ఆరె మరాఠీలకథిలో తనను జంపవచ్చిన నలుగురు 

దొంగలు పెబడినప్పు డెటులో వారి కొంకులు నరికి తప్పించుకొని సోమోజిరావు 
తనకోటలో దూకెను,కాని యతని తలపాగ బయటనే పడిపోయెను, _పాణములపై 
(పీతి గలవాడై నచో నాతడు తలపాగ నటులే విడిచి పారిపోయినచో నాతని 

(ప్రాణములు దక్కియుండును.కాని యాతనికి [1పొణముకన్న మాన మెక్కుడు. 

కనుకనే యాతడు “నాకు [పాణము పోయినా మేలు,నాకు పాగా పోయినది హాని" 
యని మరఆ కోట బయటికి పాగ_కై వచ్చి దొంగలచే పట్టుబడి హతుడయ్యెను. 

ఇంతవరకు పేర్కొ న్న వి కేవలము చారిత్రకగేయములందున్న 
విషయములలో కొన్ని మా(తమే. పొరాణికములు మరియు ఫ్రీల పాటలం దిట్టి 

విశేషములు కుప్పలు తిప్పలుగా గానుపించును, 

“శాంత గోవింద నామము"లను పాటలో కాంతను తన కుమారుడగు 
బుష్యశ్ళుంగున కిచ్చి వివాహము చేయబోవునప్పుడు మాండవ్యబుషి కోడలి 

శ్రేమెన కట్నములు గలవా యని భార్య నడుగ నామోమొన్న (పొద్దట్ వేళ, మూసి 
వాయనంలోని 1; మె బైలు సూతంబు,నాదగ్గ రున్నవి నాతికి పెడుతాను, గుండు ముత్యపు 

నత్తు,కూతురువద్ద నుండె, అది పట్టుక వచ్చి, శాంతిమ్మ కిసాను, నా చెవుల మద్దికాయలు, 
కోడలి కిస్తాను మొన్న (పొద్దటి వేళ, మూసివాయినం లోని; మేనికమ్మియు చీర, ఆచీర 

యిస్తాను అనెను. ఇవి సాధారణులు, వీదవారు ధరించెడు భూషణములు. పెండ్లి 
కొరకై ఇంత (ప్రయత్నము చేసినగాని సాగదు. ఇప్పటికిని వీదసాదలు పెండ్లి 
చేయునప్పుడు తమ కూతుం[(డ్రమీది సొమ్ములు కొన్ని, తమ యిరుగుపొరుగు 

1 మూసివాయనమా? మూసీవాయనపు పేరంటాలు అనగా నీచపు దానములు కూడ 

వట్టు శ్రీ యని వాడుక. 
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వారివి కొన్ని తీసికొని పోవుదురు దశరథమహారాజుతో వియ్య మందుటకు 

నీద బుషి పడిన బాధలు మన సొధారణకుటుంబములవారి బాధలే. ఇదే పాటలో 

శాంతానివాహసమయమున బుషిభార్య సుమి[తను “కాసె గోసీ కట్టి గడవేని 
ఆడము, చెంప కొప్పులు బెట్ట, బోగంవారము కాము పండ్ల కప్పులు వేయ, తురక సానులం 

గాము" అని దెప్పి పొడిచెను. కనుక దొమ్మరివారు కాసె బోసి కట్టుదురనియు 

టోగంవారు చెంపకొప్పులు పెస్టైదరనియు, తురకసానులు పండ్ల కప్పులు 

(దాసెన) పూయుదురనియు తెలియుచున్నది. 
“పుత్ర కామేష్టి” పాటలో (శ్రీ రామచంద్రుని కౌసల్య ఈ భూషణములతో 

నలంకరించెను, “అందమైన పాదములకు అందేలు మూగాలు, కుందనంపు కడియాలు 

జ్రైమ్ని గొలుసులూ, మద్దికాయలు చెవులాకు మకరికుండలములు, ముద్దు రావిరేక నొసట 

మొలకు గంటలూ పచ్చపట్టు బట్ట గటి పగిడి మోలకట్టు గట్టి, వన్నెమీర బంగారు వత్తు 

లేనియా,కంఠదూల మెడలొ కేయుదు కం పులిగోరు బెడుదు, నల్లనయ్య నీకు చేసెద 

నాగస్వరములూ, సీలవర్ణ్ల నీకు వేతు చాల ముత్యాల పేళ్లు హారమణులు వజాల జోడు 
కవచాలూి”. “శాంతా కళ్యాణము పాటలొ కొసల్యాదశరిథులు శాంత పెండ్లి గూర్చి 

ముచ్చటించునప్పు డామె కిచ్చుటకీభూషణములను దల పెట్టిరి. గజకంఠమాలలు, 

పలకసరిపేటలు, చం(ద్రహారములు, జననాది గొలుసులు, బన్నసరములు, సూడీ 

గమ్మ్క దుద్దులు, పోచీలు, కంకణములు, మొగిలిపువ్వు కడియాలు, మురుగులు, 

సన్నంపుకెంపులు, సందిటిదండలు, పెడ, బాజిబందులు, బావిలీలు, నా గబిళ్ళలు, 

చేరుచుక్క.బొట్టు, వడ్డాణము, పావలు, అందెలు, పాదాల గొలుసులు, మేలు, 

(బహ్మతొడుగులు, మున్నగునవి. దీనిలోనే నల్లపూసలు గట్టుట కూడ సూచింప 

బడినది. మరియును శాంతను శోభనపు గదిలోనికి పంపుటకుముం దామెకు 

*నెలబాల జడ లల్లిరో, ఇది యొక వేణీబంధవిశేషమై యుండును. 

“ఊర్మిళాదేవి నిద్ర పాటలో ఊర్మిళకు “కీలు కొవ్స్పమర విడిచి లక్ష్మణుడు 
నేర్చుకో జడ లల్లైనూ, బొండు మల్లెలు జాజులు జడపయిని శృంగారముగ జు టైనూ. 

*శ్రీరాములవారీ ఉగ్గుపాటిలో (శ్రీరాముని “మణుల రావిరేక, మద్దికాయల జూకు, 

మకర కుండలములు, మణుల కిరీటముతో'త్రో నలంకరించి నట్లున్నది.* పెండ్లి గోవింద 
నామములు' పాటలో కౌసల్యాది బాలింతలకు స్నానము చేయించి *వట్టు చీరెలు దెచ్చి, 
వణతులు గట్టిరిపాదము కం దెలు, పాయవ్నటమ్మలు, ముత్యాల వత్తులు,ముదిత లందించిరి, 
శెవగపువు రవికెలు, చేడెలు దొడిగిరి చేమపూ కడియాలు, చేడెలు పెటీరట.*సీతాదేవి 
యానవాలు పాటలో "మెత్తని కురులకు మృగనాభి యలది, చక్కని కురులకు జవ్వాజి 
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మలది, ఆంకబంశులు జుట్టి తిలకము దీర్చె సని కలదు. ఆంకబంతులు వేణీ 

బంధవిశేషమో భూషణమో తెలియదు. దీనియందే సీతమ్మ “పెద్ద పూసల పేరు 

పృంజాల దండ ._ దండి వుత్తండాలు? తరుణి తా బెబ్టినట, “శారద రామాయణము, 

లో రావణు డాంజనేయుని “అ"టై పట్టి నీ మీసాలు (ద్రుంతుిననెను. “రామచంద్రుడు 

ఎగదువ్వి మీసము అని కలదు. శిష్త లేలకో రామునికిని ఆంజనేయునికిని 

మీసములుంచ వెరచిరి. రవివర్మ చితము ౦దు మీసములు లేవు. కాని జాన 

పదులు మాత్రము వీరశిఖామణులకు మీసము లున్నటుల చి(తించి కొచిత్యమును 

పాటించిరి.కృష్ణునకు చిత్రములందు మీసములు లేకుండుటజూచి కీ.శే.సురవరం 

(ప్రతాపరెడ్డిగారు (ప్రత్యేకముగా కృష్ణునకు మీసములు పెట్టించిన చి(త్ర ముంచిరి, 

“కుశలవ యుద్రము"న రామలక్మణు లిరువురున్ను “శిజపై పువ్వుల బంతులు చుట్టి, 

మల్లె మొగ్గలూ సంసెంగలూను అందమైన ఆభరణములునుఖి ధరించినట్లున్న ది. 

“నల చరి(త్ర పదమూ లో నుమా రొక వంద భూషణముల పేర్లున్నవి, 

దమయంతికి జానపదు లీ నగలన్ని ఎచ్చట నుండి సమకూ ర్చరో?ఇటులే “శశిరేఖా 

పరిణయము"'సుభదదా కల్యాణము" “ఉషా స్వప్నము మున్నగు పాటలందు స్రీ 

పురుషుల వేషభూషణములు విపులముగా వర్ణింపబడినవి, “సుభద్రా కల్యాణ 

[పారంభముపాటలో సుభ(ద'నటన గుమ్మడి తీరు నామంబు దీర్చె'నట.గుమ్మడి 

గింజ యాకారముగా నుండెడు తిలకమని యర్థము, పింగళి సూరన గూడ అగిసె 

యాకు బొట్టు, పూర్ణచం(ద తిలకము, నెలవంక నామము, గుమ్మడి విత్తు నామముల 

దడవెను!. ఈ పాటయందే సుభద్ర "కట్టిన చీరకు అమరున్న రవిశకె'తొడిగనది, 

suit లేదా Matching అని మన మర్థము చెప్పుకొనవచ్చునేమో. 

అలంకరణములు 
కకక రణము గృహాలంకరణము పలనాటివీరుల కథాకాలమున 

నిట్లుండెడిది, నాయడు పంపిన భట్టు రాయబారమునకై నలగామరాజు సభకు 

పోయినప్పుడు కొలువు శృంగారించిన విధ మీతీరుగా నుండెను. “కస్తూరి చేతను 

కలయంగ నలికి ముత్యాల తోడుత ముగ్గులు పెట్టి, కర్పూర ముదకంబు కలిపి ముందటను, 

కలయంపి చల్లి నిష్కల్మష భంగి, శ్రీరామ కథలను (శ్రీకృష్ణ కథలు, పన్నుగా (వాసిన 

వటములు దెచ్చి, కట్టిరి గోడలు కనుపడకుండ, మౌ క్తికమంజీర మంజుపుంజింబు, 

_వేలాడుచుండెడు వివిధవర్ణముల, ఘనవితానమ్ములు గట్టిరి మీద,నిలువుటద్దములు నిలిపిరి 

1. 1పభావతీ [వద్యుమ్నువు. పుం 11, 



88.౨ తెలుగు జానపద గేయి సాహిత్యము 

దిశల,తంతుపటములు వీ స్పరముగ బరచి,వన్నెల పటములు వానిపై బరచిిపరచిన వానిశ్వే 

పంచవర్ల ముల, రత్నకంబళములు రంగుగా బరచిరి. ఈ వర్ణనముచే పృష్టగహ 

వెభవమే కాక చి(త్రకళావిలసనమా గూడ తెలియుచున్నది, రామకథలు, కృష్ణ 

కథలు, పటముల'పై (వాసి గోడలు కనణడకుండునట్టు (వేలాడ వేసెడువారట, 

“గుహభరతుల అగ్ని (ప్రవేశము పాటలో (శ్రీరాము డయోధ్యకు తిరిగి 

వచ్చు వార్త విని పౌరులు నగరము నలంకరించిన మనోహరదృ్భశ్యము కలదు, 
“ఆప్పు డయోధ్యాపురి అంగళ్ళలోను;వాకిండ్త కసవులూ పారంగ నూడ్చి,కస్తూరి చెప్పించి 

కలయంగ కలిపి,కస్తూరి చిలికించె (పాంగణము లెల్లా,కరూపర ఖండాలు కలయ ముతౌ్యలు 

(ముగ్గు లొవ్పుగ బెట్టి ముంగిళ్ళలోను, మొగసాల గోడలా మరుదు గోడలను, చిగురు 
లొప్పగ జల్లి శృంగారముగను? గోడల మేడల గోపురమ్ములను, వాడవాడల నీళ్ళు వన్నె 
చతమ లూ, లక్ష్మి కుంభములు లక్షీ్మ్మిపతిమలును,లక్క్మీనారాయిణుల (దాక్ష (పతిమలును? 

అజ గజ తురగములు రాజ హంసముల్కు రతిమళ్లె తీగలు రాజ హంసములు, బూట 

కోలాటములు బూర గొమ్ములును;? నాటకాలంకార నవుబత్తుకములు, వలరాజు కొలువులో 

వన్నె చిత్రముల్కుపుత్రడి బొమ్మ లిటు పుట్టినట్లుం డ్కెనిండు కుండలు దెచ్చి నింపినట్లుండె, 
బౌడ్డుమల్లెలు పోగు బోసినట్లుండె”. 

కాటమరాజు కథలో యాదవులు బొల్లావు నలంకరించిన ఘట్టము రమ్యముగా 

నున్నది. “గోవు రూసంబైన గోపాలకునికి, వసీడి విందెల నీట పాదముల్ గడిగి, 

అందంది.గా వెదురాకు చందమున్క తిరుమణి తిరుచూర్లము దిద్దిరి తోడ, నలదిరి మేనున 

నగరు గంధంబు,నటు పున్లు జవ్వాజి యలదిరి చాల,సురయించి కస్తూరి సురటుల విసరి, 

నాల్లు పాదంబుల నాదుటందెలను మెండుగా వేసిరి మేలు గంటలను, రత్నాలు దాపిన రావి 

రేకలున్కుతళతళ మెరయంగ ధరియింప జేని, కొమ్మున బంగారు కుప్పెను దొడిగి, రహి 
మించ మెడచుట్టు రంగుగా నప్పడుగో మేధికొంబుల గొలుసును వేవెె మురువైన ముత్యాల 
మువ్వల పేర్లు, గంటల సరసను ఘనముగా వేనె, మూపురముకు జుట్టు మురువు 
గజ్జలును, సన్న గజ్జలు వేసె సందు సందులనుి. 

ఐతమరాజాదులు కాటమరాజునకు సహాయమునశై పోయినపుడు వారివారి 

గుజ్ణిముల నలంకరించినవిధము మనోహరముగా నున్నది.కొన్నియలంకరణముల 
కిప్పుడు అర్థము తెలియరాదు, “రాజు నెలవందియు రావలన బోయి, వొజుల కన్నిటికీ 

వైన వైనాన, వాగలు బంగారు వన్నెసమకట్లు, బాగైన కొట్టాణి బన్నసరములును, 

విగిలితలాటలు బిరుదు జల్లులు నునకలంక బంగారు టందెలు === దొలార్క బిళ్ళల వగడ 

దేవళలు, పాల సంకుల పేర్లు వనువు రుమాళ్లు;, నెచ్చైన విరు దెండు ముఖముల అందె, 
పచ్చవి బంగారు పల్ల ము వేన్కితఆచె న బంగారుటంగీ బిగించి వరిగె పట్టనములు పైని 

సవరించి వీగెబందు డేరాలు నింగిజీ విండ్లు తగగ బొమిడికములు తగ ధరియించి? 



సా ఘీక విషయములు పప 

యుత్తర రాజుకు....... కత్తుల కల్లెంబు కంచుపక్కెెరయు, ముత్యాల ముఖమజుగు మూడు 

ముఖములది, వింతగా రిపుల పై విజయంబు నొందె, కొంతైన చా(శాొఐవ గొలుసు లిర్గడల, 

బంతగించిన (క్రియ పట్టుకరాగ,నయిత న్న యె'క్కే_టి అపురూవపరాయనికి, రావి రేకలు మణి 
రత్న భాష్కము, లావణ్యఖనియైన లాలు సరిజల్లి, అసురవ అఖముల అద్దె హనుమంత 

బిరుదు, పసిమించు నెజ్లిగోపాలమను బిరుదు, వేగంబె ధరియించి 'వేడుకతోను, వరభకి 

భట్టావుల పలభన్న యెక్కు_, తురగంబునకు నొక్కతొండ పల్లము వైచి, సరిజోర రత్నాల 

సరిపెన వేసి అరివేగ అల్లు దాడెన్న యెక్కే_టి, ఉన్నత హయముకు నొనర వేగంబె, 

పులితోలు వల్లంబు పొందు వాగెయును, బసిండి తలాటంబు పటు వెరి అందె, పసి మించు 

పుప్వుల “పేరులు వేసి, కరియావుల న్నెక్కు గండ కత్తెరకు, బిరుడైన మువ్వల పిగిలి 
జల్లులును, దక్కిన గుజ్బాల తగనఫంజోళ, వక్కెర కేజీల వల్లన కట్టించి, మావంటి కడు 

మర్లు మరివేగ వచ్చి, ఇందులోని భూషణము లధికముగా మనుజులు ధరించు 

భూషణములవంటి వే. గుట్టమునుగూడ నింతగా శృంగారించుట జూడ వారి 

యలంకరణ [పీతి గోచరించును, 
ఎద్దులు, ఏనుగులు, గుజ్జములు, ఆవులనే కాక (పీతి పాత్రములగు సమస్త 

జంతువుల, వకుల నిటులే యలలకరింతురు. పెద్దాపురపు కోడి పందెముల కథలో 

కోళ్ళ శృంగారము వాని భోగము వర్టింపబడినవి. విజయనగరంవారి కోడి 
విడికోడి. దాని వైభవము గమనింపుడు. “అందెల సరచను బంగారంషు గొలుసు 

లుంచినారు,పశ్వెడుడు జుట్టుకు బంగారంపు జూలే కట్టారుముక్కు-కు అయినా మూడు వేలది 

బులాకి పెట్టారు, నింహతలాటం కడియ ముంచిరీ విడికోడీకండి, మెడ లోపలనూ పది 

వేలాది వ్యజపు పేరుంది కట్టి వేయను మేత వేయను కాసా లిద్దరుగా, వచ్చి పాలలో శనగ 

పిండీయు కోడికి మేపారూ, వేభోగముతో ఉన్నాదండి విడీకోడిపుంజు* ఇంతవరకు 

సాధారణమైన పెంపుడు జంతువుల యలంకరణ మే చూచితిమి కాని “బంగారు 

తిమ్మరాజు కథిలో భయంకరములగు మొసళ్ళకు గూడ శృంగారము చేయబడి 

నట్లున్నది. పిల్లలులేని దేవరాయలు మొసళ్ళను బెంచిరి, “మంగు ముక్కెరలు కర్ణ 
పుష్పముల మొనళ్ళు గలవండి,కంఠకోరలు కాలియం దెల మొసళ్లు గలవండి దేవరాయ 

లిట్టి విపరీతజంతువులకు గూడ భూషణములు సమకూర్చుట వింతగా 

గానుపించును, 

“అడవి అనే చర గోవిందనామములు అను పాటలో సీతాన్వేషణము 

చేయుచు ఆంజనేయుడు లంకలో '*పాకళశాలలు దిరిగి, పణతి నందున వెదకి, ఆంతః 

పురము జేరి, అచట పుష్పక మెక్కి, రావణశయ్యపైె నున్న మండోదరని చూచెను. 

ఇచ్చట పుష్పకమనగా నొక భవన విశేషము, “సీతాదేవి వేవిళ్ళు పాటలో రామ 
చం(దుడు “గాజు లమరించినా గడపలు దాటి ముత్యా లమర్చినా ముంగిళ్ళుదాటి; వగడా 



౭౭౪ కేలుగు జానపద గేయ సాహీత్యము 

లమర్చినా పందిళ్ళు దాటి, వచ్చ లమరించినా పందిళ్ళు దాటిపోయెను, “ఉషా స్వప్నము 

పాటలో “చిత్తరువు చవికెలు వర్ణింపబడినవి, 

కాటమరాజు, పల్లికొండ కొమరక్కలకు పంపిన లేఖలను గొనిపోయిన 

కాలారి మధ్యేమార్గమున నొక యేరుకడ ముఖము కడుగుకొ నిపొసగ తిరుమణి చా(ది 
బొట్టు ధరియించి» వలు తెజంగుల సూర్య_పార్థనము జేసి మదమొప్ప నాళద్దిమూటయు 

విడిచి, సదయుడై కడుపార చద్ది భోంచేసి (పయాణము సాగించెను. పయనించి 

సయనించి యాతడు “పడమట నరజాము పర్యంతమనకుూీ ధనకొండ పట్టణము 

చేరుకొనెను. ఆ పటణమున నాతడు “ఘమభుమ వానించు కుంద జవ్వాజి-కమనీయ 

మగు మంచి కమం సట జాజిమించిన మంచి జాతినంపెంగ, భావింప మొలల 

పరిమళంబులును,. నా బావులను జూడ నమృతోదకములు, మెలికల సోపాన ములు 

మించియుండు ట్ర గాంచెను. 

“కుశలవ యుద్ధముిపాటలో వాల్మీకి యాశ్రమమున శ్రీరామచంద్రునకు 

“ఫలహారములు బిండిపోకలును, మణుగుపువ్వులు యడకజములు, పూతరేకులు 

అతిరసములును, బొబ్బట్లు గారెలు మొదలుగానూి వడ్డించిరి. 

“విరాటపర్వ పదమున నెన్నియో పిండివంటలు వర్ణింపబడినవి. వానిలో 

కక్కరాలను పదార్థముగూడ గలదు. ఇది కర్కరా (కరకర) శబ్దమేమో?! 

వాద్యములు 

పూర్వకాలమున నున్న వాద్యవిశేషము లిప్పుడు కానరావు. పల్నాటి వీర 
చరిత్రమున పేర్కొ నబడిన వాద్యములు పెక్కులు. సై న్యముల ముందర నడచిన 
వాద్యము లీవిధముగా నుండెను,ముందు డమాయీలు మురణసంఘంబు, బూరలుభేరీలు 

పోటుధారలునుు కౌహళ పంకిణీ కాలికొమ్ములును, శంఖసమూహంబు సన్నాయి జోళ్ళు, 

మురళిచయంబు ముఖవీణ వితత్కీ నగరలు త ప్పెటల్ నయమైన డోళ్ళు, తమ్మటమ్ములు 

నెంచదగు వీరణములు ఘనమైన రుంజలు కనక తప్పెటలు, చేగంటలును మరి చిరుగంట 

చయము లానాడు వాడుకలో నున్న వాద్యములు, కాటమరాజు కథతో నల్ల సిద్ధి 

యుద్ధమునకు బయలుదేరి రణభేరి వేయించగనే'నవపిర్రీలు పట్టిరి నాదెడలేక, బూరగల్ 
కొమ్ములు భువి దద్దరిల్ల, తప్పెట్లు తుడుములు తజచు వాద్యములు, భేరి నాదులకు తప్పెట్ల 
మోదులకుుధారుణ్రీశుని దండు ధర తల్లడిలెనిన్సు పోరునకు దలపడునపుడు 'తుడుములు 

కొమ్ములు దుది మేర లేక్కయన్నిట [మోయించి రగుభుగుల్ గొనగి.కాలారి కాటమరాజు 

లేఖల గొని ధనకొండకు బోయినప్పుడుఆరల వాద్యములును ఆంగళ్ళ వెంట-చెలగుచు 

ఘోషించు శంఖకాహజలు” చూచెను, 

1 కక్క ==మాంసఖండము (బొమికెతో కూడినది) 



గంమిక విషయములు 
చివ 

కాటమరాజు స్వయముగా తానే పోరాడబోయినపుడు శంఖులు గవ్పరులు 

"లగ బూరుగలు,బింకపు భేరీలు బిరుదు కాహళుల్కురావణనీజొలు రజతదండెలున్కుగో వింద 

జైలు గొప్ప వీజెలును, దండెలు వీణొలు తజచు గిన్నెరలు, మెండెన రావణ మేడి 

గాస్త్ములు, భేరీ ఢమామీలు పెద్ద గౌరులనుు బూరలు దారలు పోర కల6ంగంగిన్సుండెను. 

నమైన శంఖముల్ కనకతప్పెటలు-ఘ నమృదంగంబులు(గర్గచేరులునుి కూడ 

ఏండెను. 
“అలంాయాగము'పాటల్ రావణుడు సీత దరికి “తప్పట్లు బూరగలు తారలూ 

ంఖులూ భోరుగలుగ వెడలెనూ”, తారలు కూడ నొక వాద్యవిశేషమని తెలియు 
ఏన్నది.'కుశలవ కుచ్చల చరి,త్రము'న కౌసల్యాది గర్భభరాలసలు *ర్యుదవీణెలు 

టరు కొమ్మలునూ అని వర్ణింపబడినది. ఇది యొక వీణాభేదము. (ప్రస్తుత 
ఏంత వాడుకలో లేదు,పూర్వ మిది బాగుగా (ప్రచారమున నుండినట్లున్నది.కదరీ 

తి తన శుకస_ప్తతిలో రు(దవీణలను పేర్కొనెను.*సీతా కల్యాణము” పాటలో 
ఘుమ్మ ఘుమ్మనుకొంచు రొమ్ముతాళాలు' వాయించిరట. రొమ్మువై గట్టుకొని 
నాయించెడు తాళములు కౌబోలు.“నల చరి[త పదము'లో దమయంతీ వివాహ వేళ 

అల్లోజు మేళంబు లాదివ్య వాద్యములు” (మోగినవి. అల్లోజు=చిన్న సళ్నాయి. 

“వరదరాజు పెండ్తిపాట'లొ గూడ రుుద్రవీణల (ప్రస క్తి కలదు,'ఆ రాథ్రి 
ఏద్రవీణ లతివలంత మీటగా'ననుటచే నిది పూర్వమున చాల [పచారమంచున్న 
వాద్యమని తెలియుచున్నది. 

ఏనోదములు 
“పల్నాటి వీర చరిత్రము"న నలగాముడు నాయకురాలితో రాచకార్యములు 

వెప్పునప్పుడు [బహ్మానాయని సైనిక వ్యవస్థాలోపమును హేళన మొనర్చుచు ఒక 
నెల మించెనా యోర్వము బంట్లుుదొరబంటు మేరలు తొలగుచున౦డు, కార్యముల్ చెడిపోవు 

కలిమి లేకున్న, (ప్రతిమల నాడగ బట్టిన యట్లు, నాటకవీధమున నాయుడు చేసె? నని 

విందించెను, ఆనాడు (ప్రచారమున నున్న తోలుబొమ్మల నాటకములను పైపం క్తులు 

తెలుపుచున్న వి. : 

మన పూర్వు లాడిన ఆటలెన్నియో మనకు నేడు తెలియరావు. నిఘంటువులు 

కేవలము |క్రీడావిశేషమని తప్పుకొ నును,పల్నాటివీర చరి(త్రమునకొన్ని యాటలు 
పేర్కొన బడినవి. (బహ్మానాయుడు మున్నగువారు యుద్ధ రంగమునకు 

టోయినప్పుడు బాలచం[ద్రుడు మేడపియందు సంగడికాం(డ్రతో నాట 
గాయంగా *పరమోతు *1కతచేత బాలచం!దుండు, సంగడిబాలురు చనువన గొలువ. 



కక తెలుగు జానపద గేయసాహిత్య్య్యు 

రమ్మ్యక్రీయమైనట్టి రాచిల్క చదువు, వినుచు వేడుక పుట్టి విచ్చల విడిని, గుమ్మడికాయలు 
కొంత నేపాడి, చెరుకుల పండెంబు చెల్వొప్ప గెలిచి, తిన సంగడీలకు దయతోడ నిచ్చి, 

తమ్ములు వెంటరా ధామము చేరోన్సుబాలచం(దుడు తల్లితో (ప్రొద్దు వోవుట లేదన్న 
నామోముద్దుల కొమరుని మోము ఏీకించి,పాద్దు పోవకయున్నా పతరత్నంబ,పోకలాటల 

చేత పుచ్చుము (పొద్దు,ఆడుడి మత్యమ్ము లమరు బంతులును,గుంతమాపల నాడికొని గెల్చి 

కొనుము,బైట నాడగ వద్దు బడలేపు నుకుడ,కు“ లజంకుల దెచ్చి గుడిలోన నుంచ్వివిడిపించి 

పోరాడు విధవ..ను జూడు, రూకల కుప్పలు రూఢిగా నాడు కొను మనెను,కాని యవి 

నచ్చక బాలుడు త ల్లితో'బొంగరాలాడగ బుద్ధి జనించె, నెలవిచ్చి పంపుము శ్లీఘమె మి 

మ్మని తల్లిని పాఏర్థించెను. తల్లి మొదట బొంగరములాట కిష్టపడకున్నను 

బాలుని పట్టుదలచే నామె కుమ్మురపట్టికి రెండు వేలతో, చాకలి చందుకు మూడు 

వేలతో, కంసాలి చందుకు నాలుగు వేలతో,కమ్మరికి ఐచువేలతో, వెలమల పట్టికి 

ఆరువేలతో, బాపనికి పదివేలతో, బొంగరములు చేయించి యిప్పించి 
“నారాయణుండైన నాయునికొడుకు, బాలుని చేతికి పండెడు వేల, తీరిచి వన్నెలు దీరిచి 

పెన,సకల రత్నింబులు సంఘటియించి,మ లుకులు వెండితో మొనల గదించియిచ్చెను, 

బాల చం[దాదులు బొంగరము లాడో సేపకుల్ తగరుల శృంగారపరచ్విపనిడి పల్లంబులు 

దాగుగా గట్టి, పట్టు జాలెలు దెచ్చి పరువడి గప్పి, మందర నిలిపిరి ముద్దు పోప్టేళ్ళు 
బాలచం(దుండును (భాతృ; ంచయమ్ము వేడ్క- మీరగ వాని వీపుల నెక్కీ3కమ్మర గరితలు 

గణము లుపొంగి,వింజామరల బట్టి విసరుచునుండ,గచ్చకాయలు కొన్ని కలిగిన యట్టి, 

తిత్తులు చిరుతలు తీరైన గొడెలుజూద మాడుటక్రై సొగటాలు కొన్ని;బంతులు పిట్టలు వంజర 

చయము, పేరైన డేగలు పిగిలిపిట్టలును, శారికావళి కీరసంఘంబ మణియు ఆటల సాధనా 

లవి వెంటరాగొప్రోయిరి బాలుడు యుద్ధమునకు బోదునన ఐతమ్మ తాను సంతానార్థమె 
పడిన కష్టములు చెప్పి *తాడెక్క పురుషుని తల్లికి అశ, గడమీద నాడు కర్కిశుని 

తళ్లి కీని, శూ" ని తల్లికి సుఖమేమి లే'దనెను. ఆనాడు (తాడు పైనను గడల మీదను 

ఆడెడు వారు (దొమ్మరులు) ఇట్టి వినోదములు (ప్రజలకు సమకూర్చుచుండిరి, 

కాటమరాజుకథలో యుద్దవిరామసమయమున కాటమరాజు వీరతమగము 

పై సౌగటా లాడెను.బొల్లియావు బోయలతో చేసిన యుద్ధము “వింతగా పున్నమ 
వెన్నెల గాయ,సంతత బిల్లదీపు లాడినయిట్లుదోచెను,.ఇది యొక బాల! క్రీడావిశేషమట' 
గోనంగులు యుద్ధమునశై బయలుదేరి *త ప్పెట్ల ధ్వనులకు తాలేల యనుచు,నప్పుడు 

చిందుల నాడీ పాడుచుని వచ్చిరి, యుద్ధమున పంతములు దెలియుటకొరకు 

పద్యరాఘవువికో కాటమరాజు సొౌగటాలాడెను.బారపం దెములు, చక్కుపగడలు, 
అయిదు క(రలు, తెలుపునలుపులు, మున్నగు విశేషములు వివరముగా నచటనే 
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తెలుపబడినవి,కీ.కే. (ప్రతాపరెడ్డిగారు తమ సాంఘికచర! తమున నిట్టి పనో దముల 

వివరములు తెలిపియున్నారు.ముమ్మ య్య మృతికి పోచయ్య విచారించుచు “వాలరా 

యో దీర వంశ వర్థనుడ, వాలవాలో నీకు వల్ల వుల మామి యని వాలలు పాడెను. ఏల 

పదమే ఓలగా వాలగా యేలగా మారినడి,వినోదమునకు భ క్రికే కాక ఏడ్పుటకును 

వాల లుపయోగపడుచుండెడివి కాబోలు. నలనన్న యుద్ధమునకు బయలుడేరు 

నప్పుడు దేవతలు దీఏంచిరి* దేవకన్యకలు'కల్యాణమె గౌరి కల్యాణమనుచు”పాడ్రి 3, 

ఇది (పసిద్దమగు పెండ్లి పాట. ఆనాడు గూడ ఈ పాట 'పచారమందుండెనని 

తెలియుచున్నది. 

కాటమరాజు గారి లేఖలను గొని కాలారి ధనకొండ సమీపించెను, అప్పు 
డాతడు'ఒప్పైన ధనకొండ యూరి ముందరను,చెప్పచోద్యంటబైన చాలురావులున్కునచ్చట 

కలిగిన నటకు చేరువను,రచ్చగా గూర్నిండి రాజు తమ్ముడును, నమ్మనుజాధీకు నల్లుడైన టై 

ముమ్మయ్య పోచయ్య ముద్దు బాలురున్కు గొమరొప్పి జగజంపు గొడుగుల నీడ,నమరంగ 

బొంగరా లాడుచునుండిగాంచెను బొంగరములాట తెలుగు జాతీయ (క్రీడ. పల్నాటి 

వీరచరి(త్రమున బాలుడు బొంగరము లాడెను, బొంగరములాట ఊరి బయట 

నాడుట వరిపాటియని తెలియుచున్నది. ఊరిలో నాడినచో వచ్చి పోయెడువారికి 

దెబ్బలు తగులును. ఐతాంట బాలునికి బొంగరము లిచ్చి. “మేడపిలోనుండి మేలుగా 
వెడలి,ఉ త్తరదిశయందు ఒప్పుచునున్న, చాలురావులకాడ సరసమైనట్టి, రమణ్తీయమగు 

మొల్ల రావి (కిందటను, ఆడుడి బొంగరా లానంద మెసగి ననెను. రెండు గేయము 

లందును చాలురావులు కాననగును.చాలుగానుండెడు రావిచెట్ల నీడలో బొంగరము 

లాడినట్లు తెలియుచున్నది. కాటమరాజు కథయందు ఆరంభమున (గ్రంథకర్త 

యగు పినయెల్లయ 'వలనొప్ప శ్రీనాథు వచన పద్దతినితాను (వ్రాసినట్లు చెప్పు 
కొనెను. అతడీ (గ్రంథమును బాగుగా పరిశీలించె సనుటకు గల పెక్కు 

యుదాహర ణములం దిది యొకటి. 

కోళ్ళపం దెములు తెలుగువారికి జాతీయవినోదము.పల్నాటి యుద్ధకార ణము 

లందు కోడి పోరొకటి. మల్లన రచించిన “కోళ్ళ పోట్లాట" లో గురిజాలవారు 

మాౌచెర్లవా రుభయులు పెట్టుకొన్న కోడిపందెము లద్భుతముగా వర్ణింపబడినవి. 

(బిహ్మనాయుని కోడిపేరు “అర్ధనారి యనియు చిట్లు మల్లిడనియు కలదు, 

నాయురాలి కోడి పేరు నల్ల మల్ల డు”,బొబ్బలికథలోకూడ కోడి పోరొ కయుద్ధకారణ 
మైనది. విజయనగరమువారికి బొబ్బిలివారికి జరిగిన కోడి పతిదెములందు 

బొబ్బిలివారి కోడి గెలిచెను. అది విజయరామరాజుగారి కవమానముగా నుండెను. 
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బొబ్బిలికథలో కోళ్ళ పేర్లు చిితవిచిత్రముగా నున్నవి. ఇందులో కాసా కోళ్ళు 
వర్ణింపబడీనవి. హబ్లీలను కాసాలందురు. ఆంతఃపురములందు (పత్యేకముగా 

(ఖాస్) పనిచేయునట్టివారు కాసొలు. రాజుగా రే (ప్రత్యేకముగా నొడ్డునవి కాసాకోళ్ళు 
కాటోలు ; లేదా కాసాలు పెంచిన కోళ్ళు కాసాకోళ్ళయియుండును. ఇటులనే 

చౌదరికోళ్ళు. బారాకోడి, నెమలిపొడ కోళ్ళు, ఎత్తుడు కోళ్ళు, దింపుడు కోళ్ళు 
చెప్పబడినవి. పోట్లాటకు జా(గత పరుపబడినవి; (Reserve ) ఎత్పుడుకోళ్ళు, 

రంగమున దింపబడీనవి, దింపుడు కోళ్ళు. యుద్రసమయమున నొక వైపు ఫిరంగి 
గుండ్లు బయటనుండి వచ్చి దివాణములో పడుచుండగా మరొకవైపు 

వెంగళ్లాయుడు 'కోడిపందెము ఆడుకు తాను కొలువున ఉన్నాడు”.ఇది బొబ్బిలివార 

వినోదపారవళ్యమో లేక వీరళశాంత మో తెలియదు. ఇదే పదమున 
0 దశాల మఠడపమందున రంగమ్య దొరగారు 

పగడ సాలయు ఆడిన వెనుక సాముకు పోదాము అని కలదు. పగడ సాలాడుట, 

సాముచేయుట రంగారావుగా కి నిత్యవినోదములు,'పగడసాలాడంగ (ప్రమదంబు 

నొంది, జగతీశ యిచటికి చనుదెంచినపుడు, నిను చిన్నపుచ్చుట నీతికాదింక' 
యని రాఘవార్యుడనెను!. పగడ యనగా పాచికల మీది ఒంటిచుక్కయని 

నిఘంటువులు చెప్పుచున్నవి కనుక పగడసాల యన్నను పాచికలు, సారెలు, 

సొగటాలన్నను ఒకే కాబోలు. 

యుద్ధ కారణముగా వరిణమించు కోడిపందెముల వినోదము పరాకాష్ట 
నందినది * పెద్దాపురము కోడి పందెములు కథయందు. పదమునకు “పేరుగా 

పరిణమించిన ఈ వ్యసనము తెలుగువారికి దానియందున్న యాస కిని చెప్పక 

చెప్పుచున్నది. పల్నాటి యుద్ధమున నెడ్తకును కాటమరాజు కథలో నావులకును 

పేరు లున్నటులే ఈ కథలో కోళ్ళకు గూడ తీరుతీరుల పేర్లున్న వి. విజయనగరం 

వారిది “విడ్రికోడి”. పెద్దాపురం వారిది “పూలకోడి*. ఆనంద గజపతి వత్సవాయి 

జగపతికితోటపల్లి జగ్గప్పధారను వెంట బెట్టుకోని,నాలుగుజోళ్ళ ఒవిరీలాను చవులాలాలు, 

దచ్చాలాలు ఖురంగులాను బొంబాయీోల, నాలుగు జాశుల పికీలిపిట్టలా వెంట దీనికోనీ,పూల 

కోడినీ పట్టించూకూ బలు వేగము రండీ యని యుత్తరము (వ్రాసెను. ఆ యుత్తర 

మందుకొని జగపతి తన కోడి పందెకాండ్రకు జాబులు చేరిన తత్షణమందున మీరందరు 

రండిచవులాలాల సజ్జాలాల కురంగీల బొంచాయోల డేగాలబవిరీల,చే తబట్టుక అయిదోనాటికీ 

నా భేటికి రండియని జాబులం పెను, ఇవి యన్నియు కోళ్ళ తెగలు కావచ్చును. 

1. నళ చర్మిత్రము-ది పెద, 
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కోడి పోరుతో పాటు ఇతరపకుల పోరాటముగూడ మనవారి కొక వినోదమ.గా 

నుండెడిది. పై కథయందే “దొండ పండ్లనూ కట్టించారూ జాల కజ్దమీదావ డ 
కొరకు పిట్టలు అన్నీ పోట్లాడినాయి. "పిట్రలు పోట్లాడుచు ౦డగా చూచి యానందించిడు 

వారు. పోరాడుచుండగా చూచి యానండించెడు మనోవృ త్రి మానవున కనాడిగా 

వచ్చుచున్నట్లున్నది. 

“బంగారు తిమ్మరాజు కథిలో బోగము రంగసాని దేవరాయల యెదుట 

“కర్ణాటకమూ భరితవిద్యలూ కండ్ల జూపినాదీ, మొగ్గలు వాలీ మోరీ బగనా కండ జూపినాదీ, 

చితార్చిచే ఫి దేళ్ళాతో పాటలు పాడింది . నేడు బోగము మేళములు న కనుక 

మోడీ కట్టుటవ౦టి విద్యలిప్పుడు కానరావు. పెనున్న మోళీ మోకియే. మోడి 

యనగా గణికాదులు మొగ్గవాలి కాలికి సమీపందుంచిన వస్తువును నాలకతో 

నెత్పుట. మోడీ యనగా పందెమని రూఢ్యర్థ మై పోయినది.తక్కిన విద్యలు నాట్య 

సంగీతములకు సంబంధించిన వినోదములు. రెండవసాం రంగసాొని 
(పదర్శనమునకు “నల్లగుండా కుమ్మగ్రీలను రాయలు పిలిపించ్చె నాలుగు వందల పచ్చి 

వానలు వేగమే ఆనించె నాలుగు వందిల అరిటాకులు వేగమే కోయించె వానమీదనే 

అరీటాకిలు దొంతరగా నిల్చి, ఆకు మీదనే వడ్డగింజలు పత్తుగాను బోనీ,సూదిమీడనూ ఏడు 

సూదులు దొంతి బెట్టినాదిి ఏడు గడియలూ ఒంటికాలితో నాట్య మాడింది.ఇది యానాటి 

గణికల చాతుర్యమును వినోదమును చాటునట్టిది. నల్లిగుండ తెలంగాణమందలి 

నల్లగొండ యేమో? నల్లగొండ భువనగిరి పాంతపు కుండలు, కూజాలు (ప్రోది 

గాంచినవి. తిమ్మరాజు తన భార్య మాణిక్యాలదేవి నగరుకు పోయినప్పుడు" నాలుగు 
వందల కీలుబొమ్ములూ నాట్య మాడినాయీ, నాలుగు వందల కంచు బొమ్మలూ నాట్య 

మాడినాయీ, పెడి బొమ్మలూ తిమ్షరాజుకూ అత్తరు బూశాయి రాజులిండ యందు 

వినోదమున కె యిట్టి జం, తపు బొమ్మలు, సాలభంజిక లుండెడిచి కాబోలు. 

ఇంతవరకు. కేవలము చారి(త్రక గేయములందున్న వానిలో కొన్నింటిని 

మా(త్రమే యుదాహరించితిని. ఇట్టి విశేషములు పౌరాణిక గేయములందును 

తదితరములగు గేయములందును ప్రీలపాటలందును అనేకములు గలవు. “అడవి 

అనే చర గోవిందనామములను పాటల రావణవధానంతరము సీకాన మేతుడై 

(శ్రీరామచం[ద్రు డయోధ్యకు తిరగి వచ్చిన సందర్భమున జరిగిన యుత్సవములం 
దచటివారు “వారభామినులను వడివడి దిలిపించి, మెండుగా నపుడు మేళములు 

చేయించి నారట. మొన్న మొన్నటివరకు తెలుగు దేశమున భోగము మేళములు 

జరుపుట పరిపాటిగా నుండెను.అది |శ్రీరామోత్సవములకు గూడ నంట గట్టబడినది. 



suis తేలుగు జానపదగేయ సాహీత మి 

“కంసల్య బైక'లను పాటలొ గర్భిణీయగు కౌసల్యాదేవి కోరికలు 
గ్షమనింస దగినవి.“పుల్లని బేత చింతకాయ, =ల్లము మారేడు కొసలు, తెల్లనుప్పు ఇంగువ 

పుల్లని సీరుమజ్జిగ, సన్న బియ్యము నిమ్మపండ్హ ౦సము, లేత గుమ్మడికాయ అర నెల్లకాయ! 

కోసిన వంకాయ కొయ్యగూరనాకు,గుంటగట్టు మన్ను గోధుమరొ బ్బ అంటుమామిడికాయ 

ఆలసందకాయ, కంచి చీరెలు మంచి యంచురవిశకేలు, మించు సామింతలు మేలైన 

కురువేమ ౩ పట్టుచీర గుత్తపు రవికి మున్నగు వస్తువు లామె కోరినది. 

“సీత వామనగుంటలాడు పాటిలొ సీతారాములు రత్నాలు ముత్యాలు 

ఫ్రోసికొని వామనగుంట లాడిర. రామచం[ద్రు డాటగెలిచి “డవ్బీలు” తీసెను, 
గుంటలలోనుండు గింజల నాటగెలిచి తీయుటను *డిబ్బీలు” తీయుట యందురు, 
“సీతామ్మవారి సపసంత౦ి పాటలో సీతారాములు కుంకుమృజ న్వాజిి కస్తూరి క లిపిన 

వసంతములు చల్లుకొనిరి. 'కుశలవ కుచ్చల చరి(త్రముిన సీతారాములు సొగటా 

లాడిరి.దీనికే పగడలాసాట యనియుపేరు.సీతాలకుణు లొక వెపు, శాంతా రాఘవు 

లొక వెపుండి వేసిన పందెముల పేర్లు సూచింపబడినవి. “త త్రికతీ వంచమ్మిది 
చక్క పగడ ధార తొమ్మిది యనుకొనుచూ, భార ఖితీ దుగ యనుకొనుచూ, దుగ 

భితీ చవకం భారనుచూ, తప్పుజోడు గాదు దిగజోడు రమ్మీ, యిది సారెగాదు ముదమున 
సారె, వక వేటున గట్టిందిర జోడు”. ఈమాటలు చాలవరకు (ద్రావిడ భాషలకు 
జెందినవి కావు. మరాఠీ మరియు హిందీభాషాపదము లివి. ఇప్పటికి నీయాట 

లాడునప్పుడు సం దెముల నిశ పేర్కొందురు. కనుక నీ వినోదము మన కుత్తర 
దేశమునుండి వచ్చియుండునని భావింపవచ్చును,'కశలవ యుద్ధమునిన పార్వతీ 
శిప్పలు “పాళీ” యాడుచున్నట్లును,సరస్యతీ (బహ్మలు'చదరంగి మాడుచున్నట్లును 

శచీం[ద్రులు “దశావతారము” లాడుచున్నట్లును వర్ణింపబడినది. 

“ఉషాస్వస్నము" పొటల్ నెన్నియో బాలక్రీడలు వర్ణింపబడినవి. విరహార్త 
యైన  ఉషాబాల “కథలు చెప్పాదాయె కబురు లాడాదాయె కాంతలతో గూడదాయ్యె 

కుందెనగిరి యాడదు గువ్పచ్చి యాడదు గుడిగుడి గుంచమైన, దాగుడుమూత లాడదు 
ఊగుటుయ్యె లాడదు దాటుబికాడదాయె, నన్ను ముట్టుకోకు నా మాలకాకి యను కన్నె 

యాటాడదాయె నెత్తన రాళ్ళాడదు హత్రిచేతులు వేసి క తిబద్దాటాడదూ, వామనగుంటలు 

పాచిక లాటలు వాలలాడదు వరుసతో, బంతులాడదు పరం చజల్లిన యట్టి చింతగింజా లాడదు, 

బౌమ్మలాటాడదు బూజమాటాడదు నిమ్మలాటల నాడద్కు నాయప్పనవలమును నాకు 

నెమ్మలు నాట నయముతో తానాడదు, వానవాన వల్లప్ప వాకిలి దిరుగు చెల్లప్ప వరసాట 
లాడ దెపుడు, చల్లోయమ్మ చల్లయని స్తంభము ల్బట్టుకొని గొల్లాట లాడ దెవుడు 

1. అరవంలో ఆర నెల్లిక్కా యి, పుల్ల ఉసిరికాయ (రాచ ఉనిరికాయ) 



సాంఘీక వషయములు 
తటి 

వన్నెలొ త్తాడదు వెలదులను గూడుకొని వెసదుద్దుకదురాడదు, కాళ గడ్డీ మనుచు క భమ 

యనుచు కౌంత తా నాడచాయె వేగుల చుకో్కోయసి వెలగమొగ్గోయనీ ఎలది తాగాడడాయు 

దోషిడిపులయని దొంగాడీ పుల్లయని తొయ్యలి తానాడదు; చిన్నిచిన్నితొ గదు సిం? 4 
గౌరెంత గద్దు తాశెబీశెంత గద్దు,తామరమొగ్గల్లొ యనుచు తద్దాట లాడదు తొరుణీటిల్లాటాడదు, 

చమ్మచెక్క యని చారడేసి బుక్కయని సఖియ తానాడదార అట్లు వొయ్యాంగినని 

అరగించంగనని అతివ తానాడదాయె దాచుకో మూచుకో నంవారు బుడ్జీయని తరుణి 

కొడబంతాడదు,' అబ్బ! పూర్వమెన్ని యాట లుండెడిఏ ? నేడవి కానరావుగదా : 

శ్రిషసాపా త్యమున కాళ్లహ సి మాహాత్మ్య్యమునందును, పహాంసవింశతీయందును 

తీరుతీరుల ఆటలు వర్హీంపబిడినవి. కీ, శే. సురవరం (ప్రతాపరెడ్డిగారు వానిగూర్చి 

తమ సాంఘిక చరి(త్రమున (వాసియున్నారు, 

“విరాటపర్వము జంగంకథ'లొ పిరిటుని వినోదమునకై భీముడు మల్లులతో 
యుద్ధము చేసినస్పుడు మల్లయుద్ధ్రమునకు సంబంధించిన పిశేషములు కలవు, 
“చల్లడంబులను కాళశికోకను చక్కగ విగియించి....గంతువై చి బేరణచేసీ బేంకణవంన 

బోవుచును, మొగ్గలు వాలుచు సామి దండెములు మొగ్గుగ దీయిచును,అగ్గలం ఒ గా సాధన 

చేయుచు ననిలనందనుండు, గెజలాస్యమున పరిపిగొట్టుచు కిరములు విదలించి, _,౩ 

యిరువు రొకరికొక రెదురుగ వచ్చిరి కరస్పర్శ జేసి మంలుచు నిధరు యుద్ధ భూతలము 
మన్ను నొసట దీర్చి, కొంత మన్నుపై జల్లుకొనుచు బహుకో పాటో పముని ఫో 06 ,ఖీము 

డొక మల్లుని “మారులేక పొర్షించుచు వీపున మట్టిచేసి నిలిజ"ను. వీపున మట్టిచేయుట 
యనగా వీపునకు మట్టి యంటునట్లు వెల్లికిల పడ వేసి యోడించుట. 

విజ్ఞానము 

జానపదగేయములు పామరుల కవితాకళకును, వినోదమునకును ఎంతగా 
నాస్పదములో, విజ్ఞాననిషయములకుగూడ నంతియ నిధులు. వారి యనుభవము 
లన్నియు గేయములం దచ్చటచ్చట భ(ద్రపరుపబడినవి. ఎంతయో కష్టపడినగాని 
యవి గుర్తింపబడవు. బాల గేయములందు కొన్ని యర్థరహితములని యను 
కొన్నప్పుడు కీ. శే. సురవరం (ప్రతాపరెడ్డిగారు వానియందున్న ఆయుర్వేద 

విషయములు వెల్లడిలచి నాకాశ్చర్యము కలిగించిరి. ముందుముందా వివరములు 

నివేదింతును, రోగములు వానికే చికిత్సలు జానపదులు గేయములందే చెప్పుకొనిరి. 

భారతీయు లాయుర్వేదమున, రసాయనళాఫప్రిమున పారము గన్నట్లు 

పండితుల యధి(పాయము, ఇప్పటికిని మందులు ఓషధులు మహా(పభావము 

గలవి ఫల్లెటూరి బోయలకు, ము_త్తరానులకు పరిచితములు. చచ్చినవారిని 



ఆరా తెలుగు జానపదగియ సాహిత్యము 

(దితికి ంచెడు సంజీవి మొదలు (ప్రాణముగలవారి నరనిమిషములో జంపగల 

కాలకూటమునంటి మూలికలు జానపదసాహిత్యమున కాననగును, 

పల్నా టివీరచరిత్రమునకు సంబంధించిన “కోళ్ళ పోల్లాటి కథలో 

నాగమ్మ (బ్రహ్మనాయని కన్నములో విషము బెట్టించినట్లున్నది. “రాచమల్లు 

రాయబారము'న గూడ నలరాజుకు మొదట భోజనమందు నాగమ్మ విషము 

గలిపించను, కాని యలరాజా యన్నపు వైవర్ధ్య్యమును గని పారవేయించెను. 

ఆతడు తిరిగి పోవుచుండగా నామె మార్గమధ్యమున పూలదండలు (గుచ్చు 

తమ్మళ్ళచే పూవులందు విషము బెట్టించి యలరాజును చంపించినది. ఆలరాజునకు 
“విరజాజి సంపెంగ విరుల జాజులును,నన్నిటి నడుమను నధికవాసనలు, కేరుచు సుమబంతి 

కేలను బట్టి,మూర్జొనె మది (పేమముప్పిరి గొనగ, నెరయ లలాటంబు నెరి వెం్యటుకలును, 

నన విషంబటు ముక్టు నాళము కిక్సై”ను.'కాటమరాజుకథ'లో పళుపులకు సంబంధించిన 

రోగ మొకటికలదు. బొల్లియావును సిద్ధిరాజు సైనికులు “గుండెముసురు రాగ 

గూడారునుండి,మందలో నుంచక మరి తోలినాిగ్రని వెక్కిరించిరి. గుండెముసు రనగా 

పశువులకు కలిగాడు (ప్రమాదకరమైన రోగము. అది మనో 'వేగముతో నితర 

పశువులకు వ్యాపించును కనుక రోగమునకు గురియైన పశువును వేంటనే వేరు 

చేయుదురు, ఏజ్జయ్య యుద్ధమున గాయపడినపుడు నలనన్న “గాయాల (శ్రీ తులసి 

గట్టించె నర్జి'. గాయములకు శ్రీ తులసి గట్టిన నయమగును కాబోలు, భట్టు రాయ 

బారమున ఒకభట్టు నొకభట్టు దెప్పిపొడుచుకొందురు. కాటమరాజుభట్టు సిద్ధిరాజు 

భట్టును 'చలిచీమ గరిచిందొ జన్ని పుట్టిందొ ఉలికి పడుతున్నావు ఒకొక్క. వేళ 

యని వెక్కి రించెను. జన్ని యనునది పశువులకు గలిగెడు రోగము. 

“రెడ్డొచ్చె రెడ్డొచ్చె రెడ్డొచ్చెనమ్మా వీరభ(ద్రారెడ్డి విచ్చే సెనమ్మా'యను 
గేయమున వీరభ దారెడ్డి “ఊరి బావులలోన ఉప్పు సున్నాలూ వెదజల్లు "సేపేట నిండు 

పున్నానా'యని కలదు. నేడు గ్రామపారిశుధ్య సంఘములవారు మంచినీటిబావులందు 
రసాయనపదార్థములు గలిపి నీటియందుండు ,క్రిమికీటకాదుల జంపి శుభపరచు 
చున్నారు.పూర్వులు ఉప్పుసున్నములు బావులలో చల్లెడువారు. పల్లెటూళ్ళయం 

దిప్పటికిని ఉప్పుసున్న ములు చల్లుట వాడుకలో నున్నది. క్రిమికీటకసం హారమునకై 
మనవారు కనిపెట్టిన (ప్రాతకాలపు రాపాయనిక (ద్రవ్యములివి. ' పెద్దాపురపు 
కోడిపందెములందు జగపతిరాజును చంపుటకై ఆనందగజపతి తన దాసి 

రంగసానివి పిలిచి “రసకర్చూరం అరఖులు రాచి ఆకులన్న కిమ్మ్యా' యనెను, 



సాంఘీక విషయములు తతో 

ఇని రసాయనశళా స్రమునకు సంబంధించిన (ప్రమాదవస్తువులు. బాలతిమ్మరాజు 

ఆనంద గజపతి చేతిలో చిక్కినపుడు తల్లియగు సీతమ్మ తన భ రజగపతిరాజుతో 
“నిడ్డలులేని ఇల్లేమిటికి వత్సవాయిరాజా, తిమ్మరాజును తీసుకవన్తే భోజన మవుతుంది. 

శేకుంచే వ ణం తిని తనువే విడ వాలోేనైనెను. వ(జము విషముతో సమాన మని మన 

అయురేద'వే త్త అందురు, 

“కొనల్య బైకలు” పాటలో నాసన్న(పసవయగు కౌసల్యాదేవికొరకు 

బాలింతమందు సిద్ధము చేయబడినది. తెలంగాణమున దీనిని“పెద్ద మందుిఅనెదరు. 

పల్లెటూరి (ప్రతి ముసలియవ్వకీ యొషధవిషయములు తెలియును.ఈ యౌషధముచే 

సూతికారోగములు దొలగును ఈ మందు చేయుటకై “ఏప్పణళ్ళు ళొంలి మిరియాలు 
కొట్టి వునచారే ఉంచరే) ఎక్కు వైనా లవంగము వ్యతి చేర్చారో యద్యూ, తాటిబెల్లము 

యింగువ తెచ్చి వునచారోయమ్మా, మేటిగా వేపాకు పసపూ నూరి వునచారి యని చెలు 

లనిరి. వేపాకు పసుపు శరీరమున కలదుటకు కాటోలు. తక్కిన వస్తువు లన్నియు 

*పెబ్దమందు” కొరకు పనికివచ్చునవి. “పెండ్లి గోవిందనామములు' పాటలో 

పసిపొపలగు రామాదులకు తలకుపోసి బొట్టుకాటుకలు పెట్టిన తరువాత వ్యు ల్లి 

వీరా తులసి, బాలలకు పొగ వేసిరి వుల్లి చేసన నూనె; వణకులు గోళ్ళ టోసిరట. ప్లా 

టూళ్ళయం దిప్పటికిని పసిపిల్లలకు స్నానము చేయించిన తరువాత పొగ వట్టుట 

కలదు. పిట్టకాలు, సాం(బాణ్, బండి కందెన, పొగలు వేయుదురు*పొగవేయుటచే 

జాల గహాదులు సోకవనియు పిల్లలు ఆరోగ్యవంతులుగా నుందురనియు 

చెప్పుదురు, ఈధూప|ద్రవ్యములందు ఆయుర్వేదమునకు సంబంధించిన సుగుణము 

లుండియుండును. “రామ కథా సుధార్జవము'న |శ్రీరామవియోగమున మరణించిన 

“దశరథుని శరీరంబు తై లంబులోన పక్వంబు" జేసి మంతులు భరతుడు 

వచ్చునందాక కాపాడియుం చిరట-మృతక శేబరములు క్రుళిపోకుండ కాపాడుట కై 
మనపూర్వు లీ పద్ధతుల నవలంబించెడు వారని తెలియుచున్నది. 'లక్కణమూర్భ' 

పదములో సుషేణు డాంజనేయునికి సంజీవిలక్షణము లిట్లు చెప్పెను. “ఆకులు 

తెల్ల గానుండు పుష్పములు ఎజ్జినై వికనించు నేర్చాటుగానువండ్లు వచ్చగనుండు పరగ 

రాత్రులయందు, భాసిల్లు కొంతులు పరమమోదముని, ఇట్టి యోషధి ఏదై న కలదో లేదో; 

“నల చరి[త పదములో దమయంతికి తలకు బోయునప్పుడు “పికవాణీ 

యొకతె జంబీరరసమును టోసెనని కలదు. రామరాజభూషణుడు కూడ 

వసురాజునకు శిరసంటునప్పుడిటులే వర్థించెను!. దీని యంతరార్థము తెలియని 

1. వసు ఇర్మితము ౧.16, 



౭రా౪ తెలుగు జానపెదగేయ సాహిత్యము 

వెన్నేటి రామచం[ద్రరావుగారు పిచ్చివారి కంటునట్లు నిమ్మరస మెందులకని 

రామరాజభూషణు నాకేపించిరి!. జంబీరరన మంటుటచే నెత్తిపైనుండు 
చుండు పోవుటయే కాక వెంటుకలు కూడ సృద్ధినాందునని ఆయుర్వేద వేత్తల 

యభి[ప్రాయము. “రుక్మిణీదేవి సీనుంతముిన (శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణితో “గర్భిణి 

స్రీలకు నెల్లా కదలక నడువగ వలెనూ'అనెను. ఆయుర్వేద శారీరమున గూడ నీ 

విషయము చెప్పబడినది.బుతుమతి యగు స్త్రీకి గూడ 'నఖచ్చేదన (ప్రధావన హసన 
కథనాతిశబ్ది (శసణావలేఖనానిలాయాసా న్పరీహారేత్'2 అని చెప్పబడినది. 

భాలగేయములం దాయు ర్వేదమునకు సంబంధించిన విశేషము లధికముగా 

కాననగును. కీ శే, సురవరం |ప్రతాపరెడ్డిగారి ప్రబోధమున నేనీ పాటలందున్న 

యర్థమును ఆయు ర్వేదశతావధాని 'శీమాన్ తిరుమల రామానుజస్వామిగారివలన 

నెరిగితిని.ఆడపిల్లలు బి త్రి దిరుగుచు పాడెడు పాటలొ' వాజీకరణయోగములున్న వి, 
ఒప్పుల కుప్పా - ఒయ్యారి ధామా 

మినపా పప్పూ - మెంతీ పిండీ 

తాటీ బెల్ల 0 a త వ్వెడు నయ్యా { తగువగు _ పాఠాంతరము) 

గుప్పెడు దించే - కొలుకూలాడీ 

నడుము గట్టీ - నా మాట బట్టి 

ఈ పాటలో నున్న చిట్కా” కేవలము స్త్రీలకొరకు, ఇక పురుషులకై 
చెప్పబడిన పాట. 

ఒప్పులకుపా_ఓయా్యరి భామా 

సన్నావియ్యం = చాయావపూూ ఆ 

( మినపా వప్పూ _ మెరికా బియ్యం) 

పాలు నెయ్యోడి _ పాశం వొండూ = 

నీ మొగడు దింకే _ ఆనంద మంచే ౪ 

ఆచార్యులవా రొకవ్యాసమున సీ పాటకే వివరణము (వాసియున్నారుశి. వీని 
కనుకూలించు చరకసంహితాసూ[(తములనుజబొషధవివరములను వారిచ్చియున్నారు. 

ఆ వ్యాసమున నున్న పాట యిది యొక్క. చే. ఇక నేను సేకరించి వారినుండి 

యర్థమెరిగిన పాటలు కొన్ని పేర్కొందును. 

1. మను వసుచరిత విమర్శనము. 

2. సుశ్రుత శారీర స్థానము, ఆ ౨. నూ. 26. 

8. గోలకొండ వ్మతిక 0-6-1840 



సాంఘిక విషయములు తహ 

“కాళ్ల గ్జీ = కంకాలమ్మ 

వేగుచుక్క - వెలగా మొగ్గ 

మొగ కాదు _ మోదుగు నీరు 

నీరు కాదు _ నిమ్మల వాయ 

వాయకాదు _ వాయంట కూర 

కూర గాదు _ గుమ్మడి పండు 

పండు కాదు _ పావడ మీసం 

మీసం కాదు _ మిరియాల పోటి 

పోతు కాదు _ బౌమ్మల శెట్టి 

శెట్టి గాదు = శామల మన్ను 
మన్నుగాదు _ మంచి గంధం చెక్క 

లింగు లిటుకు _ పందెమాల పటుకు జ్ 

కాలు పండినట్లు - కడకు దీసి పెట్టు.” 

ఈ పాటలో పిల్లలకు జానువులపై చేతి వెడల్పుతో లేచి చాల జాధ 

కలిగించెడు గజ్జికి మందున్న ది. ఈగజ్జిపుండప్పుడవ్పుడు మానుచు మరలపొక్షుచు 

సీరుగారుచు పిల్లలను, వారికన్న నెక్కు.వగా తలిదం[డ్రులను బాధ పెట్టును, ఈ 

పాటలో నున్న కొన్ని పదముల కర్ణము సాధారణముగా నెవ్వరికిని ఆలియదు, 

(గామీణాయుర్వేదపరిభాష నెరిగినవారికి గాని ఈ పాట కర్టము తెలియదు, 

తెలంగాణ పుపల్లె పట్టులందుండు తెలుగు. తెనుగు, టో యవారీయర్థముల నెరుగుదురు. 

(గామరక్షణము, వేట, తేనె నమ్ముట, బొషధములకు పనికివచ్చు మూలికల 

బెంచుట వారివృ త్తి, వీరి నడిగినచో కంరాలమ్మ, వేగుచుక్క, వెలగమొగ్గవంటి 

శబ్దముల కర్టము చెప్పెదరు. ఈ పాటకు రెండు మూడు పొఠాంతరములున- వి. 

ఏ పాఠమైనను మొదటి మూడు వస్తువులను మా(త్రము తప్పక 'పేర్కొనును. 

అవి ముఖ్య (ద్రవ్యములు.ఆతరు వాతవన్నియు[పత్యామ్నాయములే.కంకాలమ్మ = 

కచూరాలు. వేగుచుక్క (సరియైనరూపము)=బావంచాలుు వెలగ మొగ్గ=పాద 
రసము. ఈ మూడును ముఖ్యద్రవ్యములు. ఇందులో పాదరసమునకు “మారుగా 

నెన్నియో (ప్రత్యామ్నోయములు సూచింపబడినవి “మొగ్గ గాదు మోదుగ నీరు 

అనగా పాదరసమునకు బదులుగా మోదుగు చెట్టునుండి తీయు నీరును వాడవచ్చు 

వని యర్థము. (ఈ మోదుగు నీరు తీయు పద్దతి ఆయుర్వేదర సాయనభాగమునకు 

చెందినది. మోదుగుసీ రెట్లుతీయవలెనో ఆచార్యులవారు నాకు విపులముగా 
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చెప్పిరి, )ఆనీరు లభింపకున్నచో నిమ్మలవాయ=నిమ్మ పులుసు వాడవచ్చును,అది 

కానిచో, వావింట రసము,నీరుడు గింజల తై లము, మోదుగ మౌడ,మిరియములు, 

మల్టి చిగుళ్ళు, లోహరజము, మంచి గంధపుచక్క వంటి వస్తువులలో 

నేదేని యొక్క వస్తువు నుపయోగించుకొనవచ్చును. పై వస్తువులను వారివారి 

శరీర పకృతులననుసరించి వాడుకొనవలయును. నిమ్మపులుసు, వావింట రసము, 

మిరీయములు మున్నగునవి శోధన(ద్రవ్యములు, మంట మండకుండుటకై మంచి 

గంధపు చెక్కవంటి చల్లనివస్తువులు చెప్పనై నవి. ఈమూడు వస్తువులను బాగుగా 

మర్దన చేయవలెను. లింగు లిటు కనునది మర్షనకు ధ్వన్యనుకరణము, పటుకనగా 
కాఠిన్యము. పందెమాల పటుకనగా నేమాతము కాఠిన్యము లేకుండునట్లుగా 
పందెము వేసికొనినట్లు మెత్తగా నూరవలయునని భావము.నయమైన తరువాత నా 

కట్టును “కడకు దీసిపెట్టివన్పును. ఈ యోగమునకు *“సోమరాజి ( బావంచాలు), 
లేక'శశికలి యని ఆయుర్వేదపారిభాషికనామము, ఇది అనుభవయోగము. 
ఇంకొక పాట 

చెమ్మ చెక్క-చే కెదేసీ బుక్క 

అట్లు పొయ్యంగ=ఆరగించంగ 

రత్నాల చెమ్మ చెక్కరంగు లేయంగ 

పగడాల చెమ్మ చెక్క-పంది రేయంగ 
పందిట్ల బాలుడు.పరుగు లెత్తంగి 

ఈపాటలో వయసు వచ్చినను సమర్హకాసివారికి | మాచక మ్మలకు) సంతానము 

కలుగనివారికిని (వంధ్యలకు ) “చిట్కా” యున్నది. చెమ్మ యొక్క చెక్కు= 

బెరడును బుక్క_వలెనట. బొక్కు.టను, తెలంగాణమున బుక్కుటందురు. 

చేరెడనునది ఆయుర్వేద పరిభాషలో బిడాలపదక పరిమాణము. చుళుకమని 
యర్థము, రత్నాలచెమ్మ యనగా నెజ్టపూలు బూయ చెమ్మ, ముత్యాలచెమ్మ 

యన తెల్ల పూలు బూయు చెమ్మ, మొదటిది రజస్వల కానివారికిని రెండవది 

వంధ్యలకును చెప్పబడినవి. ఈ పాటను జానపదసాహిత్యమున మరుగు 

కవిత్వమున కుదాహరణముగా త్రీసికొనవచ్చును. “రంగు లేయంగి అనునది 

రజస్వలకును, “ముగ్గులేయంగి అనునది సంతానాభివృద్ధికిని సంకేతములు, 

సంతానము కలిగిన తరువాత పగడాలు = ఉయ్యెల (తెలంగాణమున నీ పదమ 
(ప్రయోగమున నున్నది ) పందిరి= ఉయ్యల పై గజ్టెడు పాలవెల్లి కావలెను గదా 

'పందిట్ల బాలుడు పరుగు లెత్తంగ' కలిగెడు ఆనందము అనుభవవై క వేద్యము 



ఘీక సిషయములు "9 మ ౭౮౭ 

ఇటులే కొండమీద వెండిగిన్నె' యనుపాటలో ఆగంతుక మగు ( శ్రంం1 

౦0121 | భగ్నాస్టీచికిత్సయును, 'గుడుగుడు గుంచం గుండేరాగంి పాటలో 

గాముకాటు మందు “కొంగకొంగ గోళ్ల*లో కునఖచికిత్సయును(గోరుచుట్టుడా 
ష్ట్ర) చెప్పబడినవి, ఈ గేయము లన్నియు బాలగేయములే, 

పెద్దల పాటలం దనేక విషయములు కాననగును.సన్యాసులు, బై రాగులు 

శత్వములు పాడుచు (గామములందు తిరుగుచుందురు, వారికి సులభములగు 

ఆయుర్వేద రహాస్యములు తెలియును. ఇట్టీవానిని బైరాగి చిట్కాలనియుః 

గో సాయిచిట్కా.లనియు మనవారందురు, ఒక వేదాంతతత్వమున పాము కాటు నకు 

వికిత్స యున్నది. తత్వపు రెండవ చరణముననే చికిత్స యున్నది. కనుక 
మొదటిరెశడు చరణము లుట్రకింతును,. 

చావదూర ఈ సాము _ చప్పీడి దెబ్బాలాకు చా 

భావించి వై రాగ్యమనే = బడితె దెబ్బ దిడితెగాని 1చా, 

మాచికాయు రసము - వీసారివేరు దెచ్చి 

కౌచిపోసిన గాని _ కావార మణగాదు | |చా| 

మాచికాయ, బీసరివేరు, రసములను కాచిపోసినచో పాము విషము విరుగునట. 
ఎంత సులభసాధ్యములై నవీ యోషధులు.మరకొన్ని పాము కొటునకు మందులు 

తలనొప్పి మందులు (స్రవంతి పత్రికలో ((ప్రథమసంపుటము ఏడవనంచిక) 
(పకటించితిని. వివరములందు చూడనగును. 

జానపదగేయములందు ఆయుర్వేదవిజ్ఞానమువలెనే జ్యోతిషము, 

సాము(దికము మున్నగు శాస్త్రముల యనుభవములు కూడ అచ్చటచ్చట కాన 

నగును, ఈజ్యోతిషశాస్త్రము పుట్టుక భారతదేశమందని కొందరు యవనదేశము 
నందని కొందరు పండితు లిప్పటికిని వాదించుచునే యున్నారు. ఖగోళ విజ్ఞానము 

వంటివి మనవేదములందే యున్నట్లు పెద్దలుచెప్పుదురు. జ్యోతిషము వేదాంగముగా 
చెప్పబడినది. అనాదిగా వచ్చుచున్న ఈ విజ్ఞానము దానివలని యనుభనములు 

జానపదులు తమ సాహిత్యమునగూడ కొంత భదపరచుకొ నియుందురు. 

“దేశింగురాజు కథిలో యుద్ధమునకు బయలుదేరునప్పుడు దేశింగు తన 

భార్యతో మాటలాడి పోదు నన ఆతని పినతం|డ్రియగు ధరణిసింగు వలదనెను. 

కారణము ఆమె భరణీ నక్షత్రము (ప్రథమపాదమున రజస్వల యైనదట. భరణి 

1, ఈ తత్వమును మానుకోట తాలూకా గురూరు (గ్రామమున నేకరించితిని. 



౭రారా తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

పుబ్బ, అశ్షేషాదెనక్షత్రములు చెడ్డవిగా చెప్పబడినవి. కనుక ఆరునెలలవరకు 

స్త్రీ ముఖము చూడరాదని ధరణిసింగు శాసించెను. డేశింగు అది విననప్పుడు 

ధరణిసింగు సతీపరుల మధ్యన తెరకట్టించి చూటలాడుమనెను, మకియు దేశింగు 

పుట్టినది, రాణి జన్మించినది, గుట్టము వచ్చినది, నవాబు దండు వచ్చినది 

కుక వారమట. ఇందులో నెద్దియో విశేషముండియుండునని శుక వారమునక 

బదులుగా శనివార మునాడు యుద్దమునకు బయలుదేరుమని ధరణిసింగు దేశింగుతో 

చెప్పెను. ఈ యనుభవములన్నియు (ప్రజలకు సంబంధించినవే కాబోలు. 

ఉత్తమపుబషుల వరి ంచునప్పుడు జానపదులు వారి కుండవలసిన 

సొము[ చకలక్షణముల కొన్నింటి నుట్రంకింకురుః “శ్రీకృష్ణ జననము*న *వీపునా 

వింజామరా నా తం;డి బొడ్డునా పారిజాతం”. “బొబ్బిలి యుద్దము'న రంగారావును 

గొప్పవానిగా చి(త్రించుటకు జానపదకవి ఇట్టి (సాము, దిక)శరీరళా స్రలక్షణములే 

వరించిను. *వీపనంచు వింజామరిముంది రంగారాయనికి. ఇంకను కన్నులో 

మచ్చ, కపోలమున కనకమణీ, అంకౌలి యందు పద్మరేఖ, చేతులందు కమల 

దళములున్నట్లు వర్టింప బడినపి. ఇవి యన్నియు గొప్పలక్షణములని (పజల 

విశ్వాసము, “బంగారు తిమ్మరాజు కథిలో కూడ తిమ్మరాజునకు “పాదములో 

శామర పద్మం ఉదృపించి యుంది యని కలదు. తిమ్మరాజు పెనుగొండ 

(పయాణమైనప్పుడు తం (డ్రి రఘుపతిరాజు కుమారునితో “ఆదివారము పడమటి 

దిక్కు. వారశూల గనుకి (ప్రయాణము వలదనెన్ము ఆతని తల్లి “శకునపుస్తకము 

చూచి” రాబోవు యసశకునముల ఫలితములను జోస్యము చెపెపను. 

'శాంత గోవింద నామములను పాటల్ అష్టమి శనివారం, అయిదుఘడియల 

పద్దు, చి త్తనక్షతమున, సీతప్పట్టిన దినము ఆని కలదు. రావణు డామెను 

కమలమునుండి తెచ్చి మండోదర కిచ్చి సాకుమనెను, ఆప్పుడు జ్యోతిషికులు 

సీతాజన్మసమయమును చూచి అంక నాశనమగునని జోస్యము చెస్పిరి. పైన 

చెప్పదిడిన జాతక (ప్రభావమునకు భయపడి రావణుడు సీతమ్మ నొక మందసమున 

బెట్టి సముద్రములో విడిచి పెట్టినట్లు వర్ణింపబడినది. ఇదేపాటలో శాంతజాతకము 
చూచి జ్యోతిర్ విద్వాంసు డొకడు “అసుర సంధ్యావేళ, శుక్రవారము (పొద్దు, అతివ 

పుట్టిన దినం, అ త్తవారింటిని, అరగడియ వుండదనె, అయిదవ వత్సరంకం టె అతివ మీ 

నగరి నుండి దనెను, శాంతమ్మ నిజముగనే కన్న తలిదం|డ్రులను వీడి కౌసల్యా 
దశరథులింట చేరినది. ఆత్మవారింటి (బుషిపల్లై) కన్న నామె పుట్టినింటనే 



క విషయములు నాంఘి ౭రాడా 

భర్తతో కాలముంతయు గడపినది.*సీతసమర్త'పాటలో దై వజ్జులు పంచాంగములు 

చూచిమంచి హ సనక్షుత్రము పంచమి సోమవా రిమూ్మూ,ఎంలొ కోమంచిదై స ఆఫిజతు మించి 

ముహూర్త మె రామచందా, పరమపత్మివత అయియిండును, పలుస్తురు పృతుల గనునూ, 

పట్నపురాణియై రాజ్యము పాలించును రామడం[దాి యనిచెప్పిం. “సీతాదేవి ఆనవాలి 

పాటలో (శ్రీరాము డాంజనేయునితో సీతనుగూర్చి చెప్పుచు “పాడ్యమి జదివినా 

వేదమ్మువలెను - సరమసతి (ప్రభావమెల్ల చెడియు౭డు' ననెను. పాడ్యమి 

అనధ్యయన దినములందొకటి ౧,౪,ర౯౧౪,౧౫,౩౦ తిథులు అనధ్యయన 

దినములు, “రామకథా సుధార్హవమున హనుమంతుడు సీతతో డం. దుని 
యానవాలు చప్పునవ్పుడు'పొలతలంటున నాలుగురేఖలు (పకాశింపుచుండు, (జధ్వజి 

శంథాంరుళ రేఖలు పాదంణుల నుండు., గళమున ళంఖమువతను మూడురేశఖలు పరగుచు 

నుండు, ఊర్థ్వ రేఖలు కరంబుల నాలుగు ఒప్పుమీరియుండు, కడుపు మృదువుగా మూడు 

మడతలను కలిగి వెలయుచుండు, ముక్కు కౌకితుండ మువలె మిక్కి లిముద్ధుగులుు చుండు, 

అరచేతులు కడకళ్ళును గోరులు నెరుపు గలిగి యుండు, గుండె వెడల్సుగ నడిమ లోతు 

లేకుండ నొప్పుచుండుబొడ్డు లోతుగా వెలయుచు పొన్న పువ్వుపిగిదినుండు, మంశకెనపుప్ప్యు 

వలె వెలని పెదవులుసమానముగా నుండు, ముప్పదిరెండు దంతములు ముత్యంబులనుటోలి 

యుండు, చేతులెత్తినను చంకలోపలలోతు లేక యుండు, తొంబదారంగుళంబులు పొడ వె 

డంబు మీరీయుండు ననిఉ త్తమజాతికి చెందినపురుషశారీర క్రమము పర్లింపబడినది. 

మనవారుజంతువులహృదయము నెరుగుట గూడ నొకళా స్త్రీయవిజ్ఞానముగా 

'పెంపొందించిర. చతురంగబలములందు రెండింట అశ్యము అవసరము. 

అశ్వహృదయము చక్క గానెరిగినవారే రథసారథులుగానుపయో గపడుచుం డెడు 

వారు. మరియును అశ్వలక్షణము బాగుగా నెరిగినవారిని, అశ్వముల పోషణ 

కుపయోగించెడువారు. కనుకనే అశ్వహృదయమ్ము అశ్వవిద్య యనునవి 

శాస్త్రములుగా పెంపొందినవి. నలుడు, శ్రీకృష్ణుడు, శల్యుడు, నకులుడు, 

అఆశ్వహృదయము దాగుగా నెరిగిన పురాణపురుషులు. చ[కవ రులు రాజులుకూడ 

విట్టినిపుణుల నశ్వాధికారులుగా నుంచుకొన్నట్లు మనచరి(త్రములు చెప్పుచున్నవి. 

అశ్యహృదయము నెరిగినవారిని కొందరను మనము జానపదగే యములందు 

గూడ చూడగలము. ఆయావీరు లుపయోగించిన ఉత్తమాశ్వములు గూడ తమ 
యజమానుల హృదయ మెరిగి నడచుటయెకౌక వారికి గలిగడు మంచి 

చెడుగులను సూచించుచుండెడివి. 



కటట తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

“దేశింగురాజు కథిలో నాతని గుట్టము_త్తమాశ్వముగా చి(తింపబడినది, 

దానిపేరు బారాహజారి. దేశింగు యుద్ధమునకు బయలుదేరునడుప్పుడు బారా 

హజారి పటపట కన్నీరు గార్చెననియు, ఆ కన్నీరు నేలపై బడి యచటి మన్ను 

తడీసె ననియు పర్టింపబడినది,ఈ వర్ణనము Sంhrab and Rustum గాధలో 

నున్న RUk$h గుట్టము ఏడ్చువలె నున్నది. దాని ఏడ్చును గని దేశింగు తనకు 

మరణము తప్పదని భావించెను. దేశింగు అశ్వహృదయమును బాగుగా నెరిగిన 

శూరుడు. ఎన్వరును ఎక్కజాలని బారాహణారి నాత డెక్కి దానినే బహుమతిగా 

బడసినవాడు.ఇదే కథలో దేశింగు మి(తుడగు మహత్చానుని యశ్వము “నీలవేణి 

గూడ యుద్ధరంగమున జూపిన చాకచాక్య మద్భుతము.తుపాకి గుండ్లను తప్పించు 

కొనుటకై *పొంచెను మించెను బలు యుక్తులు దలంచె నీల వేణి-వంగుచు లేచుచు (వ్రాలుచు 

దుముకుచు వచ్చె నీలవేణి. దీనికి తగిన యాశ్వికుడు మహత్షానుడు. 

“ఆర మరాఠీల కథలో సోమోజిరావు మున్నగువారు తమ పినతండి 

యగు సిద్దోజిపై దాడి వెడలి మరల తమ రాజ్యము తా మౌ(క్రమించుకొనవలెనని 

యాలోచించుచుండగా నచట సిద్దోజి గుజ్జను తన యజమానికి రానున్న విపత్తు 

శంకించి నీళ్ళు మేత యడిగెను, సిద్ధోజి దానికేదో రోగము వచ్చెనని భావించెను 

కాని యాతని యశ్వరక్షకుడు దాని హృదయమెరిగినవాడు కనుక నా నైసు 

సోమోజీరావు మున్నగువారల “పేర్లు దలంచి వారేనున నీకు పగవారా యని 

(ప్రశ్నించెను. అప్పుడా గుజ్జము “నురాఠీలపేరు యెత్తగ్కా కచ్చలాకు కాలు దువ్వెను, 

భూమి చూచి సకిలించెను, పటిపట్టి పండ్లూ కొరికను. పె సువాడీ సంగతి తమ 

యజమానికి తెలియబరచి జా(గ్రత పడునట్లు చేసెను. 

ఇంతవరకు పరిశీలించిన విశేషములు చారిత్రక, పౌరాణిక్క బాల, 

గేయములనుండి యుద్ధరింసబడినవానిలో కొన్ని మాత్రమే. ఇంకను దశవిధ 

గ్షేయ(పకరణములనుండి సాంఘిక(ప్రకరణమునకు కావలసిన వస్తువు నేరి 

కూర్చితిని. దాని నంత నిట పేర్కొన్న (గ్రంథవిస్తర మగునను భీతి కలదు. 

జానపదగేయములందు (ప్రతిబిందించు సాంఘికజీవనము గనుగొనుటకు పైన 

పేర్కొన్న విషయబాహుళ్ళము మరియు విషయవై విధ్యమను రెండు మెతుకులు. 

మిగిలిన కుండెడన్నమును పరీక్షించుటకు చాలునని మనవిచేయుచు నీ (ప్రకరణ 

మింతటితో ముగించుచున్నాను. 

లా 



జానపద గాయకులు 

బ్రానపదగేయములు భికుకుల కన్నమిడు కల్పకాఖికలై న, భికుకులు 

జానపదగేయములకు భ(ద్రపేటికలు. ఏన్నియో గేయములు భిక్షుకుల నోళ్ళ 
నిల్లుగట్టుకొని తరతరములనుండి సురక్షితముగా వచ్చుచున్నవి. ఈ భితుకులు 

పరాన్నభుక్కు_ లై నిరుద్యోగసమస్యను పెంచినవారని మనము నేడు భావించినను 

కనీసము జానపదగేయముల రక్షించిన కీర్తియు వారికే దక్కుచున్నది. వారే 

లేకున్నచో జానపద గేయములందు సగముభాగము.చారి[త్రక గేయములు మరియు 
నితరములగు దీర్చకథాగేయములు-మనకు దక్క-కుండెడివి, కేవలము చిన్న 
గేయము లెవ్వియో మిగిలెడివి. కనుక నీ భితుకులు సంఘమునకు గొప్ప మేలు 
చేసినవారే, నిజము విచారించినచో వారు పరాన్నభుక్కు_లు కారు, భికుకులందు 

చాలమంది నిజముగా మొట్టమొదట థిక్షమెత్తుసే వృత్తిగాగలవారు కారు. వారి 

(పధానవృు త్రి గేయసంరక్షణ మే. 

పూర్వకాలమున రాజులు,సామంకులు, పాలెగార్లు తమ యాస్థానములందు 

తమయొక్కయు తమ పూర్యులయొక్కయు బిరుదులను పఠించుటకునుః 

[పళస్తిని కీ ర్షించుటకును,శౌర్యాగాన 'మొనర్పుటకును ఇట్టి గాయకులను పోషించు 

చుండెడివారు. మరయు నితరులపై దండెత్తి పోయినప్పుడు తమ సైనికులకు 

వీర ముద్భోధించుటకును గూడ నీవీర(చారణు గాయకుల నుపయోగించెడువారు. 
ఇట్టి గాయకులే రానురాను చారిత్రక వ్య కుల (సళస్పితో బాటు మనోహరములగు 

నితరకథాగేయములను గూడ బాడుచు తమ్ము పోషించు (పభువులు పోయిన 

పిమ్మట నొయాజాతులవారినో లేదా ఆందరినో తమ గానముచే రంజింపజేయచు 

పొట్టవోసికొన మొదలిడిరి. రాజాస్థానములు బాసిన పిమ్మట సీ గాయకులకు 

(పత్యేకముగా నాయా కులములవారే పోషకులై రి. _చాతుర్వర్ద్యములందు 

బాహ్మణులకు వి(ప్రవినోదులు, క్షత్రియులకు భట్టు, వైశ్యులకు వీరముష్టులు, 

శూ(ద్రులకు పిచ్చుకగుంట్లు మున్నగువారు ఆ్రితులు. జానపద గాయక భికుక 

పరిణామమున నిది రెండవ ఘట్టము, అటుతరువాత నన్నిజాతులవారి చెంత 



౭౯౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

తమకు వచ్చిన పాటలు పాడి బవిచ్చమెత్తుట యనునది మూడవఘట్టము. 

రాజా శితులై నప్పు డాగాయకుల కింత నైచ్యము లేదు, రెండవఘట్లమ గూడ 

అనగా నొక జాశిభికుకు లొకేజాతివారికి వారి పూర్వులవై భవము వినిపించి యడిగి 

కొనుట గూడ నంత [ప్రమాద మైనదికాదు. ఈ పంణామము మూడవ ఘట్టము 

చేరుకొనగనే నీచమైపోయినది, అట్టి భికుకులందరును నిరుదోకగ సమస్యను 

తీవ మొనర్చుచన్నారినియు పరాన్న భుక్కు.లనీయు నేడు మనము నిందించు 

చున్నాము, వీరగీతములను పాడింఛ్రుట కిట్టి గాయకు లాస్ట్రానమందుండుట 

యనునది కేవలము మనదేశముననే కాదు 'పపంచమందంతట నొకప్పు డిట్టి 

పరిస్థితి యుండెడిది.కొందబు పాళ్చాత్యఏమర్శికు లింతకన్నను వెనుకకు నడచి 

మొదట నావీరులే యిట్టి గీతముల దాడుకొనుచుండెడివారనియు తరువాతనే 

ఆస్థానములందు గాయకుల నేర్పరుచు పరిస్టితి కలిగెననియు నభి(పాయపడిరి 1, 

భికుకులచే దేశమందలి యార్జికవ్యపస్థపై నెట్టి ప్రభావము పడినను *మొలబంటి 

దుఃఖములో మోకాలిలొతు సుఖమనునట్లు మన జాతీయ కళానిధులు వీరి 

(ప్రాపును (ప్రోపును బడసి నేటికిని కొనయూపిరితో ( గొరకొర లాడుచున్నవి?. 

ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరికె పల్లెటూళ్ళలో వీధివిధులు తిరుగుచు 

దోసెడు గింజలకో దొ ప్పెడు గంజికో దేశిక విశావిభూతిని సంచి పెటైడు దరి|ద 

భికుకు లిస్పుడిప్పుడే తమ వృత్తికి స్వస్తి జెప్పి ఇతరవృత్తుల. నా(శ్రయింప 

జూచుచున్నారు. ఇది దేశమునకు క్షేమకరమే యైనను అట్టి వార చెంతగల 

సాహితీసంపద నంతటిని తొందరగా భ్యద్రపరచుట (శ్రేయస్కరము, లేనిచో 

మౌఖికమగు నీజానపదగేయసంపద యంతయు దక్క కుండ బోవును. 

జానపదగాయకభికుకు లెన్నియో కులములవారు వారు గలరు, తీరుతీరుల 

భికుకులు తీరుతీరుల పొటలు పాడెదరు. పిచ్చుకగుంటులు, శారదకొౌం(డు, 

I. “Anglo-saxon and earlier Germanic fighting men. thinks 

Gaston Paris,had at first no class of minstrels to sing for them; 

every man could improvise and sing his own verses-The second 

period is that of the professional poet, the jongleur minstrel, 

courtbard- who worked upon the old material into coherent 

and. protracted lays —The Popular Ballad. F.B Gummere. 

2. (శీ తూమాటి దొణన్సగారు. ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్కళాశాలా వ్యతిక్క సంపుటము. 18 



జొనపద గాయకులు వేశ్య 

వీరముష్టులు *జ ౦ గములు,దాసరులు, భాగవతులు పూసలబలిజలు, వీరన్న లవారుు, 
సుద్దుల గొల్లలు, గంగిరద్దులదారు, బాలసంతు వారు, బుడబుడకల వారు, చిందు 

మాదుగులు, జోగులవారు, ఐవనీలు, జహ్క.ల వారు, హట్కా,రులు,కొమ్మువారు, 

వీరవిద్యావంతులు, మాష్టీలు, డక్క_లివారు, బొమ్మలాట గాం(డు మున్నగు 

తీరుతీరుల భికుకు లాంధ దేశమున నున్న జానపదగాయకులు, పీరందరి 

గూర్చి పరిశీలించుట యంతగా నావశ్యకము గాదు.కాని వీరిలో ముఖ్యులై నవార్ని 

గూర్చియు వారుపాడునట్టి పాటలగూర్చియు వారి సొంఘికజీవనముగూర్చియు 

తెలిసికొనుట యనవసరము కాదు, 

ఈ బిచ్చగాం[డ్రందదను సాధారణముగా దేశ|[దిమ్మరులు. ఏ కొలది 
మందికో తప్ప తక్కినవాంకి ఇల్లు వాకిలి యనునవి యుండవు, జగమంతయు 

వారిదే యన్నట్లు (భ్రమింతు రీదరిడ్రనారాయణులు, కొలది మంది మా(త్రము 
దొరలో దాతలో యిచ్చిన మడి మాన్యము లుండుటజేసి కొన్నికొన్ని 

(గామములందు స్టిరనివాసము కల్పించుకొనిరి.ఇట్టి స్థిరనివాసము గలవారు కూడ 

ఏడాది కెనిమిది నెలలు తమ(గామము బయటనే యుందురు.దేశసంచార మొనర్చి 

పొట్టవోసికొనుపే వారి ప్రధానవృ_త్తి,వారికున్న మడి మాన్యములు వారి కుచేల 

సంతానమునకు సంవత్సరమున కంతటికి సరిపోవు గంజినీళ్ళు పోయజాలవు, 

కనుకనే చీమలట్లు వారు వానకాలము దక్క... తక్కిన నెలలన్నియు దేశాటనము 
చేయుచుండెదరు. ఒక్క వానకాలముమాతము తమ తమ (గామములు 

చేరుకొందురు. 
సాధారణముగా నీభికుకుల తలదాచెడు ఇండ్లును, వారి సంసారమును, 

వారికున్న వస్తువాహన సంపదయును గూడ సంచార యోగ్యముగనే యుండును. 

రెండు కశ్రైలు రెండు చాపలు కలిసిన భికుకుల పాలిటి “భవ్యహర్మ్యము" సిద్ద 
మగును. కూటికొక కుండ, పులుసున కొక చట్టి, తినుటకు మాత్రము రెండో 
మూడో బోలెలు.చిప్పలు, (త్రాగుటకు రెండు ముంతలు, స్వామిభ క్తీగల యొక 

కుక్చ, వారు పాడుకొను పాటల కుపకరించు వాద్యములు (ప్రతి భీకుకకుటుంబమున 
కుండెడు “స్థిర చరాస్తులు”, వీరిలో కొందరు భాగ్యవంతు లుందురు. రెండు 
పందులో నాలుగు కోళ్ళో,లేదా ఒక గాడిదయైనను, దూడయైనను ఇట్టివారికుండు 
విశేషసంపద. ఇంతియ. ఈదిన మిచ్చట గానుపించిన భికుకుడు తెల్లవారి మరి 
యొక (గ్రామమున నివాసముండును, ఒకచోటినుండి మరియొక చోటికి పయన 
మనుకొన్నంతనే సంసార మంతయు, భుజముపై గల కావడియందో వీపున 



గల మూటయందో ఇమిడిపోవును. శీతాతపములు వారిని బాధించవు. చీకటి 

వెలుగులు రెండును వారికి సమానము. దూషణభూషణములు కూడ నంతియ, 

వేషభూషణముల (పస_క్తియే లేదు. వారి సంపదను దోచుకొను దొంగ ఇంత 

వరకును పుట్టలేదు.తీరనికో ఓకలు గాని తీర్చవలసిన సమస్యలు గాని వారికుండవు, 

ఈ పూటకు దొ(కిన రేపటి చింతనము లేరు. “నిత్య |శ్రీర స్తు,నిత్య మంగళాని 
భవ న్తు.కడుపునిండినంతనే ఇట్టునీడనో పుట్టదరినో వెన్ను వాల్చగలరు.భూమిపై 

“వెన్నంటుకొ నగనే కన్నంటుకొనును". కలతలేని గాఢని'ద భగవంతు డిచ్చిన 

వరము.దాని ఫలితము రోగము నొప్పియు లేని ఆరోగ్యము, దురదృష్ట వశమున 

నేదేని యనారోగ్యము తటస్థించనా “వెదుకటోయిన తీగ కాళ్ళకడ్డమెనట్లు'ండు 

వనమూలికలు వారెరిగిన ఆయుర్వేద “శాస్త్రము”. మూలికలకు తోడు దరిద్ర 

చింకామణియన బరగిన జీడిగింజ, లేదా-శొంఠి కొమ్ము-లేదా వె ల్లిగడ్డ.రో గము 

కుదిరెనా యారోగ్యము లేదా యందరికున్నళ్లే చావు; కాని సడి చప్పుడు లేనిది, 

మూడుదినముల శోకము(ద్ర; ఆపై మరల భిక్ష్షొయా(త్ర. ఇది జానపదగాయకుల 

సర్వ్యసాధారణజీవితయా(త, “ఆ_స్తిపాస్తులు'లేనటులే వారికి తగవు తీర్చులును 

అరుదు. ఏమైన చిక్కులు కలిగినచో ఏడాది కొకమారు తమ 'కులపెద్ద' కడ 
సమస్యాపరిష్కారము జరుగును, న్యాయవాదుల జోక్యము లుండవు. 

న్యాయాధికారుల ధర్యనిర్ణయము లుండవు. మాయ మర్మము లెరుగరు. పెట్టిన 
సంతోషముతో దీవించి పోదురు, పెట్టక తిట్టినచో భయపడి పోదురు. కనుక 
నింతజానపద గేయవాజ్మయమును పరిశీలించిన తరువాత దరి(దులగు నిట్టి 

జానపదగాయకుల గూర్చి సుంశతై నను తెలిసికొనుట లెస్స. 

పిచ్చుకగుంట్లు 

ఏరు పిచ్చకుంట్ల ,పిచ్చుకకుంట్ల -భీకకుంట్లయని తీరుతీరులుగా పిలువబడుదురు, 
పాల్కురికి సోమనాథుని కాలమునగూడ సీజాతియున్నట్లు పండితారాధ్యచరి(త్రము 

వలన దెలియనగును.'మాకు, వీవంగ చేతులు లేవయ్య నడచి,పోవంగ గాళ్ళును 

లేవయ్య అంధ, కులమయ్య పిచ్చుకగుంటులమయ్య” యని మొరలిడు మాటల 
బట్టి వీరు నికలాంగులని తేలుచున్నది. “పిచ్చుక కుంటుపై (బ్రహ్మాత్రి మను 

మొట సాహీత్యమున కెక్కు_ట వీరి యంగవికలతాదౌర్భల్యమునే సూచించును, 

పిచ్చుక శబ్దము భికుక శబ్బ్దభవమె యుండును. కనుకనే కొన్నిచోటుల భిక్షకుంట్ల 



పద గాయకులు 
జొనప 8౯౫ 

యను పేరును వాడుకల్ నున్నది. శ్రీ సిరాజుల్లసను గారును ఇదేయభి[ప్రాయమును 
వెల్లడించినారు!. కుంటివిచ్చగాం(డు రానురానుపాటలుపాడుచు పొట్టవో సికొను 

వారుగా పరిణమించి యుందురు. ఏరు (పధానముగా కౌప్పలను ( రెడ్డను) “అడిగి 

కొని” జీవింతురు.వీరు కాపులపాలిటి వందిమాగధులు. కాపుల కులగో(త్రములు 

వంళశావళులు వీరు వల్లి ంతురు.తొలుదొలుత [ప్రత్యేకముగా నిదేవృత్తిగా మండినను 
రానురాను కాపుకులమందలి స్మరణీయులగు వారి జీవితగాధలను పాడుచు 

అటుతరువాత నితరగాధలను గూడ పాడుచు పొటవోనకొనుట యలవా'పై 

పోయినట్లున్న ది. పీరు గొల్లవారిని కూడ “అడిగి కొందురు”, తెలంగాణమందన్ని 

మండలములందును వీరు కాననగుదురు. లక్షుమ్మ, కామమ్మ, బాలనాగమ్మ, 

సరోజనమ్మ, రాములమ్మ సోమనా,ద్రి, నదాశివరెడ్డి పర్వతాల మల్లా రెడ్డి, సూర్య 

చం[ద్రరాజులు, హరిశ్చం[ద్ర, మున్నగు గాధలు వీరు పాడగలరు. 

ఏరి జాతి పుట్టువును గూర్చు రెండు వింత కథలున్నవి.[తిమూర్సుల వివాహ 

వేళ వారిగో (త్రములు చెప్పగలవా డొకడు కావలసి వచ్చెనట అప్పుడు వారొక మటి 

బొమ్మను చేసి [ప్రాణము పోసిరట. బొమ్మను చేయినప్పుడొక కాలు క్రై 

నుండెను. కనుక నాతని సంతానమువారందరును పిచ్చుక గుంప్తెరట. మరియొక 

కథలో నొకప్పు డేడుగురు గొల్ల ప్రీలు సంతానమున శై శివృనిగూర్చి తప 

మొనర్చిరట. శివుడు వారికొక కుంటి బాలకు నిచ్చి సాకుడని యాజ్ఞాపించెను, 

ఇట్లుండ నా గొల్ల వనితలు గర్భిణులై ఏడుగురు బిడ్డలను కనిరి. వారు పెద్ద 

వారగుట తోడనే శివునాజ్ఞ చొప్పున నాయేడ్డురని కుంటివాని కిచ్చి పెండ్లి చేసిరి. 
శివుడా కుంటివానికి, శంఖము, గంట, ఏద్దు, గజాళూలముి ( (తిళూలము))నిచ్చి 

భిక్ష్తమెత్సి జీవించుమనెను. కుంటివాడా యెద్దు నెక్కి. శూలము ధరించి, 

శంఖమూదుచు గంట గొట్టుచు భిక్ష మెతెడివాడు.వానిసంతానమే పిచ్చుకగుంట్లట. 

ఏ పిచ్చుకగుంటు నడిగినను ఆతడీ కథలను వినుపించును. పురాణాదులం దిట్టి 
యాధారములు' లేవనుకొందును. కాపు మరియు గొల్లకులమువారి సంతాన మీ 
పిచ్చుకగుంట్లయి యుందురు. కనుకనే వీరు కాపులను మరియు గొల్లిలను 
యాచింతురు. వారివారి వంశవృక్షెవళుల, కులగో(తముల భ[ద్రపరచెదరు. 

1 Thecastes and tribes of the H. E. H. The Nizams 

Dominions: Page ౨68. 
2 గజాసురుని సంహరించుటచే కాబోలు శివుని (తి శ్రూలముమ జానవదులు గజాశ్లూల 

మందురు, లేదా పెద్దశ్షూలమని కాబోలు. 



రెడొ= తెలుగు జానపదగేయ నాహిత్యము 

కన్నడ దేశమునగూడ పిచ్చుకగుంట్లున్నారు. అచ్చట వీరిని “హెళ్లవ 

లందురు. హెళవలనగా ఆంగవికలులని యర్థము. వీరందరు తెలుగు దేశము 

నుండి పోయినవారే! ఇంట తెలుగు బయట కన్నడము మాటలాడెదరు.కన్నడ 

దేశమందుకూడ వీరికిదేవృతి,. 

పిచ్చుక గుంట్లలో 1. గొల్ల, 2, తెలగ, 8. గంట, 4.తురక.ర్. తొగరు, 

6. మంద, 7. తితి యను ఏడుపజాతు లున్నవి, తొగరువా రందరికన్నను 

తక్కు.వవారుగా భావింపబడుదురు. గంట తిత్తి యను పేరులు బిచ్చమెత్తు 

నప్పుడు వారుపయోగించెడు వాద్యములవలన వచ్చియుండును. ఈ యుప 

జాతులవా రొకరితోనొకరు ఏియ్యమందరు. “ఎవరికి వారే యమునా తీరేయను 
నట్లు తమ శాఖలోనివారితోడనే సంబంధ మందెడరు. వీరీ గో(త్ర నామములు 

మచ్చుకుగా 1.గంబడు వారు, 2. బండారువారు, తి. సింగమువారు, 4, పిడము 

వార్కు 5. ఆంతుగలవారు మున్నుగా గలవి.ఇకవారి ఇంటిపేరులు గమనింపుడు, 

1, తాళ్ళవారు, 2. గండిసరివారు, శీ. కుంకులవారు, 4. బాణమువాొరు, ర్మ పోపల 

వారు మున్నగునవి. 

పిచ్చుకగుంట్లందరును సాధారణముగా. శైవులు, మల్లికార్జునుడు వీరి 

యారాధ్యదై వతము. పోచమ్మ, ఎల్ల మ్మ,మల్లమ్మ, ఈదెమ్మ మున్నగు క్ష(ద్ర 
దేవతల గూడ నారాధింతురు, వీరికి జంగములే గురువులు, మరియు పురో 

హితులును, పెండ్లి కానట్టి ప్రీలను వీరు ఎల్లమ్మ, రాజరాజేశ్వరీ, మల్లన్నల 

"పేరుమీదుగా జన్నె విడుతురు. చనిపోయిన తరువాత శవములను ఖననము 
చేయుట పరిపాటి. సాంఘీకవ్యవస్థయందు శారదకాం(డు పీరముష్టులకున్న 

గౌరవమే వీరికికూడ కలదు. మద్యమాంసములు బహుళముగా వాడెదరు. స్త్రీలు 
చాపల వల్లాదురు. కొందరు పిచ్చుకగుంట్లు పందులను గూడ పెంచెదరు. వీరు 
వనమూలికల నెరుగుదురనియు, కడుపునొప్పి నంటి రోగములను నయ మొనర్హు 
రనియు నొకచో కలదు.! 

కాపులను గొల్ల లను యాచించు కే తొలుదొలుత ఏర (ప్రధానవృ త్హియైనను, 

కాపు గొల్లలకు సంబంధించిన విరుదావణులు, కథలు చెప్పుటయే కాక తదితరుల 

కథలు చెప్పి, అందరిని యాచించుటకు మొదలిడినప్పటినుండి వీరి వాద్యములు 

కూడ పెరిగిపోయినవి. మొదట వీరు కేవలము గంట మరియు తిత్తిపైననే 

1 The Manuals of Kurnool and Nellore. 



చానసద గాయకులు కమా 

యాధారపడి యుండెడువారు. రానురాను శారదకాం[డ్రను జూచి వోర్టో వాద్య ములు 

కూడ వీ రుపయోగించుచున్నారు. 

శారదకాం।[డు 

మున్నూరు, ముతరాసి మున్నగు తెలగకులములనుండి యుదృవించిన 

జాతులం దొకటి శారదకాం(డ జాతి,.శారదకాం (డు తెలంగాణముననే అధికముగా 

నున్నట్లు తోచును. భితుకజాతులందు వీరే యధికసంఖ్యాకులు.పూర్వ మీజాతి శెట్టి 

సేరుండెడిదో తెలియరాదు.మన పూర్వసాహిత్యమున నితర జాతుల పేరులెన్నియో 

కలవు కాని శారదకాం(ఢ్ర పేరుమా(త్రము లేదు. కనుక సీపేరు వీరికిటీవల 

కలిగినదిగా భావింపవచ్చును. జానపదగేయములందు శారదవరుస పదములు 
ముఖ్యముగా నీజాతివారలే పాడగలుగుదురు. ఈ రచనములం దంత్య(పాస 

నియమ ముండును. ఇతర జానపదగేయములకన్న నీపాటలందు కొంతసాహిత 

భాగ మధికము. “ఓ భారతి కరుణామతి, భళి శారద కరుణానిధి యనుమాట 

లూతపదములుగా వాడుచుండుటచే వీరికీ పేరువచ్చినదో యేమో: జానపద 
గేయముల పరిశీలించినప్పుడాయా (పకరణములందు కొని్ని శారద వరుసలున్న 

పాటలు (సారంగధర శారద వరుస వంటివి) చూచియుంటిమి, మరియొక 

విశేష మేమన వీరుపయోగించెడు వాద్యములం దొకదానికి శారద యని పేరు. 

పురుషుడు ఏడనుబేతి బొటన వేలికి అందెలు ధరించి భుజముపై నిడుకొన్న 

కిన్నెరను కుడిచేతితో మీటుచుండును. దీనినే శారద యందురు. శారదయనగా 
సరస్వతి. సరస్వతిపేరు వాద్యమునకు గూడ పెట్టినా రీ భిక్షుకులు. శారదాదేవీ 
పోత మొనర్చిగీతమారంభింతురు.క నుక వీరు శారదవారనబరగిరని యూహింప 

వచ్చును, పురుషుడు గీతము పాడుచుండగా (ప్రక్క.నుండు నాతనియింటిది వంత 

పాటబాడుచు బుట్ట (దీనినే డిమ్యీ. యందురు) గొట్టుచుండును. నేటిరాజకీయ 

ఫక్షములవారి బుజ్జకథలు శారదకాం(డ్ర వేషములకు, గానములకు వాద్య 

విశేషములకు అనుకరణములు, 

పీరు శారదవరుసలోనున్న పాటలేకాక ఇతర చారి(త్రకగేయములను 
గూడ వీరావేశముతో పాడెదరు. తెల ంగాణమందు (పచారమున నున్న సర్వాయి 

పాపడు, సదాశివరెడ్డి, మున్నగు కథలు వీరే యధికముగా చెప్పెదరు, ఇంకను 

బాలనాగమ్మ, బొబ్బిలి, పల్నాటిపదములుగూడ పాడెదదు. ఒక్కొాక్కకథ వీరు 
మూడు నాల్గు దినములు వినిపించెదరు. ఒకొక్క. సమయమున నిరువురుపురుషులు 



త8జొరా తేలుగు జానిపదగేయ సాహీత్యము 

ఒక న్రీగాని లేదా ఒక్క పురుషుడుఇరువురు స్రీలుగాని కథలను చెప్పెదరు. ముఖ్య 

కథ చెప్పెడువాడు మా(త్ర మొక్కడే, తక్కిన ఒకరో ఇరుపురో వంత పాట 
పాడెదరు. ఓరుగల్లు తాలుకాల్ నున్న వెంక(టావుపల్లి మున్నగు (గామములం 

దధికసం ఖ్యాకులు శారదాకాం(డే. శారదకాం[డు సాధారణముగా నందరును 

"ఇ వులు. ఇది మాంసాహారులగు జంగములవలన కలిగిన జాతియనికూడ కొంద 

రందుము.పోచమ్మ, ఎల్ల మ్మ వారిముఖ్యదైవత ములు. కల్లుమాంసము లారగింభురు, 

ఓలి, మారుమనుపువంటి యాచారములున్నవి. బహుభార్యాత్వ మధికము, 

మొండి, దేవర, గం గిరెద్దులవారు వీరి నడగి తినెదరు. వీరికూడు వూలమాదిగలు 

తప్ప ఇతరులొల్లరు. వీరందరు శై పులేమైనను లింగములనందలు ధరింప, 
లింగధారులు మద్యమాంసముల వరింతురు. పీకి గురుపులు జంగములు. లింగ 

ధారులిండ్ల లో శుభాశుభకర్మలక్రై పౌరోహిత్యము వహించునది జంగములు, 

లింగధారులు కానివారి యిండ్లలో “కులపెద్దలే' పొరోహీత్యము నెర పెదరు, 

ఏీరముష్టివారు 

వీరముష్లి, వీరభట, భ(ద్రపాద మున్నగు పేర్ణన్నియు నీ జాతికి చెల్లును, 

ముష్టి యనగా పిడికిలి. ఏరులగు యోధులనియ వీర( శైవ | భికుకులనియు వీర 

ముష్టినారి కర్ణము చెప్పవచ్చును. ఏరు కోమటులను జంగములను యాచించి 

(బితికెదరు, వీరి వాద్య మొక జేగంట, లేదా తప్పెట, దీనిని వాయించుచు వీర 

శై వమునకు సంబంధించిన గేయములనో భ క్రులకథలనో పాడుచు భిక్షమె తె దరు. 

కోమటులు ఏర వధికముగా నాదరింతురు. దీనికి కారిణమగు కథయొకటి గలదు, 

వీరముష్టులు కోమటుల కిలు వేల్పగు కన్య కామ్మవారిపాటల బాడెదరు. కరుణరస 

(పధానములగు కథలందు కన్యకాచరిత్రము గూర్చి తెలిసికొనియుంటిమి. 

రాజరాజు కన్యకను బలిమిని బట్టుటకై పచ్చునప్పు డాతని సై న్యమందున్న వీర 

ముష్టులును మరియు నాతని యందలము మోయుచున్న వీరముష్టులును కావలెనని 

కొంత జాగుచేసిరట. అందుచేతనే కన్యకకు మరియు నామె ననుగమించిన 

కోమటులకు అగ్నిగుండముల జొచ్చుట కవకాశము చిక్కినది. వీరముప్తు 

లాలసించనిచో రాజరాజు తొందరగా చేరుకొని కన్యకను చెరప'ఖైడువాడే. ఈ 

తీరుగా ఏీరముష్టులు కోమటిజాతికి మేలొనర్చుట జేసి కోమటు లిప్పటికిని వారిని 
గౌరవించి భిక్ష మిడెదరు వీరముష్టు లధికముగా పాడెడు పాటలన్నియు కన్యకొ 

సంబంధములు. అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుడు కూడ వీర ముష్టుల దడవి 



జానపద గాయకులు 
౭కాడా 

యున్నాడు. వీరముష్టుల జనక్ర(ప్రకారమును గూర్చి యొక వింత కథ చెపె దరు. 

తొల్లి ఏరభ(దుడు దకొధ్య్వరధ్యంసము చేయునప్పు డాతని చెమటనుండి ఈ 

జాతివారు జన్మించిరట.వీరభి(ద్ర, బిక్లుకు, విభూతీపిండాలవంటి గో,తనామములు 

వీరి వీరిశై వమును చప్పకఒప్పుచున్నవి. వీరిలొ కొందరు లింగధారులె 

జంగములుగా యారెదరు. ఏీరముష్తులకిం గురువులు ఆరాధ్య (బ్రాహ్మణులు 

పోచమ్మ. ముక్యాలమ్మ, మారెమ్మవంటి దేవతల గూడ వీరు కొలిచెదయు. 

వీరముష్టులందు కొందరు భక్తులు వీరశై వులొనర్భ్చు (నారసములు గ్రుచ్చు 
కొనుట, నాల్కల తెగగోసికొనుట వంటి) భయంకరకార్యములుకూడ చేసెదరు. 

“విభూతి సండ్లు చేసి యమ్ముట బిచ్చమెత్తుట వీరి వృత్తులులింగధాములు దక్క 

తక్క సవారందరు మద్యమాంసము లారగింతురు, కురకర్మ వీరముషులకు 

పనికిరాదు. కనుక నొకప్పుడు సిక్కులవలె వీరముష్టులు కూడ segs 

నుండిరని చెప్పవచ్చును. ఏరముష్టుల స్త్రీలు చాప లల్లుట, పచ్చబొట్లు పొడుచుట 

వంటి పనులు చేసెదము, (బాహశ్షిణులు,కోమటులు: జంగములు, బలిజలు వండీన 

యన్నము దప్ప నితరుల చేత వీరముష్టులు కూడు తినరు. 

బవనీలు 

వీరికే బై ౦డ్ర,, పంబాల యనియు పేరులున్నవి.బవనీలు కూడ తెలుగు 
దేశ మంతటను కలదు. తెలంగాణమున గ్రామదేవతల కొలుపులు గొలుచుటకును, 

గత్సర, స్ఫోటకముః వంటి రోగములు కుదిర్చెడు మాం(తికలుగను బవనీలు 

పసిద్దిగన్న వారు. క్రీడాభిరామమున నేక వీరామహాదేవి యెదుట నిల్చి పరశురాముని 
కథలెల్ల (ప్రొఢి బాడిన బవనీలచ[క్రవర్హి |1పళంస గలదు, ధూర్జటి తన 

శ్రీకాళహ_స్టీశ్యరిశతకమున బవనీలను దడవినాడు. పరళురాముని కథకే ఎల్లమ్మ 
కథయనియు కేణుకాకథ యనియు పేర్లు. ఈ కథా వివరము లిదివరశే పేర్కొని 
యంటిని, తెలంగాణమున నిప్పటికిని వీరీ యెల్లమ్మ పోచమ్మ వంటి కథలను 

చెప్పుచు బిచ్చమె_తైదరు.ఏ రంకమ్మను గూడ కొల్చెద రనియు గౌడజాతులిండ్లలో 

పెద్ద దినము (చావు) నాడు (ముగ్గు లిడుదురనియు థర్స్టన్ పండితుడు (వ్రాసి 

య్నూడు!. మాలవారి యిండ్లలో కొలుపులు గొలుచుట పండుగ దినములందు 

కుభాశుభకార్యములందు పూజాదికములు నెరపుట కూడ వీరికి పరిపాటి. వీరుకూడ 

1. Castes and tribes of Southern India, vol VI Page 29. 



తత తెలుగు జానపద గేయసాపిత్యము 

మాలలందొక జాతివారు.కొన్ని చోటులందు తెలగవారుకూడ పంబాల-బై౦డ్ల 

కాయికము చేయుదురు. 

బై ౦డ్లవారను పేరు వీరు వాయించెడు వాద్యమువలన వచ్చియుండును' 

వీరి వాద్యములకు జమిడికలని పేరు శిష్టులు వీనిని బవనిక లందురు. బవనికలు 

వాయించువారు బవనీలు-బై ౦గవారు, బవనికనే జమిడిక లేదా పంబ యందురు. 

బవనిక వాయించుటచే బవనీలు-బెండ్ల వారై నటులే సంబ వాయించుటచే పంవాల 

వారైరి. కృష్ణా గుంటూరు (ప్రాంతములందీ వాద్యములను జముకులందురు. వీని 
సహాయముతో చెప్పబడు కథలు జముకుల కథలై నవి, కులమువలన వాద్యమునకో 

లేదా వాద్యమువలన కులమునకో ఆయా పేరులు వచ్చియుండునని నా యూహ, 

బవనీలు వేరనియు ఫంబాలవారు వేరనియు డా. తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు 

గారి యభిప్రాయము, బవనీలు మాదిగలట. పంబాలవారు మాలలట !. 

జమిడికయనునది ధ్వన్యనుకరణ పదమని నా యూహము, జమిడిక 

లందొకటి వాయించునప్పుడు జమిడిక జమిడీక యని ధ్వనించును. బవనీ 

లెప్పుడును రెండు జమిడికలు వాయించుచు కథను చెప్పెదరు. వంతపాట బాడెడు 

వాని చెంత నుండునది చిన్న జమిడిక, ఇది కేవలము (శుతికై యుపయోగ 
పడును. టింగుటితిగుమని తం|త్రీధ్వని వెడలును. రెండింటి యాకార 

మొకే తీరుగా నుండును, చిన్న జమిడిక నిర్మాణ మీటులుండును. ఒక కళై 
సోలకు ఒకవై పున బిక్కి (మేక చర్మము |క్రిందనుండు సన్నని పొరవంటి దాని) 
నతికించెదరు. రెండవ వై పు ఏమియు నుండదు. సోల కానుకొని యొక మూరెడు 

దండముండును. దండమునకు చివర భాగమున నొక జీవగజ్జి యుండును, 

సోల లోపలినుండి బక్కి మధ్య భాగమున కట్టబడిన తీగ యొకటి జీవగట్టికు 

బిగించియుండును: ఆ తీగపై చేతితో వాయించిన టింగుటింగుమని (మోగు 

చుండును. పెద్ద జమిడిక సోల క'కైతో చేయబడదు.ఇది ఇత్తడితో చాల పెద్దదిగా 

చేయబడును. చిన్న జడమిక కన్న నిది కనీసము నాల్లింతలు పెద్దగా నుండును. 

దీనికి వాడబడు బక్కి. ఎద్దు, దున్న మున్నగు పెద్ద జంతువులది. మరియొక 

విశేష మేమన దీనికి తీగకు బదులుగా దొడ్డునరము నుపయోగింతురు. ఇత్తడి 

సోలను చంకలో నిరికించుకొని రెండవ చేతితో ఆ నరమును ఐదు (వేళ్ళ 

(విడిచిన పిడికిలితో ) వాయించునప్పుడు డప్పు చప్పుడుకన్న భీకరముగా 

1 తెలుగు వీరగాథా కవిత్వము, 



సొ-ఘిక విషయములు హ్ 

ధ్యనించును. చిన్న పిల్లలా ధ్వనికి భయపడ గలరు. శక్తులు, గామ దేవతల 

కొలుపులు చేయునప్పుడు వీ రతివీభత్సకార్యము లొనర్చుచు నీ వాద్యములు 

(మోగించుచు గుండె లదరునట్లు చేయుదురు.బాగుగా కల్లు సారాయి వంటి మత్తు 
పదార్ధములను (గోలి కణకణలాడెడు కన్నులతో శక్తి ముందర గంతులిడుచు 
గొఖ్జెలను మేకలను గావు పజ్టైదరు. గావుపట్టుట యనగా బలి పశువును నోటితో 
మడ కొరికి చంపుట. వారీపని చేయుటలో సమర్థులు. బలిపళువు నెత్తురు (గోలి 

దాని (పేవులు ధరించి దొబ్బలు నోట గరచికొనీ జమిడికెలు వాయించుచు పీభులు 

దిరుగునప్పు డత్యంత వీభత్సముగా నుండును. వారి వీభత్సకార్య ముల 

కనుకూలముగా నీ జమిడికలు (మోగుచుండును. ఈ బవనీలే రాయలసీమలో పెద్ద 

దేవర కథను చెప్పెదరని కీ, శే. సురవరము (ప్రతాపరెడ్డిగారు (వాసి యున్నారు! 

వీరన్నల వారు 
వీరికే ఒగ్గువారు (ఒగ్గ్లోళ్ళు) అని మరియొక పేరు. పీరు కురుమజాతికి 

చెందినవారు. కురునువాంకి బీరప్ప-బవీరన్న ఆరాధ్యదై వతము.వీరన్న కొలుపులు 

గొలుచుట, వీరన్న కథలు ఇప్పుటచే వీరికి వీరన్నలవారని సేరు వచ్చియుండును. 

కథలు చెప్పునప్పుడు గాని విచ్చ మెత్తునప్పుడు గాని వారు ఒగ్గు వాయించెదరు; 

కనుక వీరికి ఒగ్గువారని పేరు కతిగియుండును. ఒగ్గు వీరి (ప్రత్యేకవాద్యము, ఇతర 
గాయకభిక్షుకు లెవ్వరు దీనిని వాడునట్టు లేదు. బుడుబుక్క.లవా రుపయోగించెడు 
బుడభుక్క. గూడ ఒగ్గువలెనే యుండును కాని చాల చిన్నదిగా నుండుటయే 

గాక భేదముఅడును, శివుని చేతిలో నుండెడు డమరుక మే తెలుగులో ఒగ్గనబడును, 
ఈ ఒగ్గు శబ్దము నిఘంటువుల కెక్కినట్లు లేదు, ఒగ్గుతో పాటు వీరు గొల్ల సుద్దులవా 
రుపయోగించెడు పెద్దడోళ్లు (వీరణములు) మరియు తప్పెటలు గూడ వాడెదరు, 

కాటమరాజు కథలో వీరన్న యొకడు కలడు.ఆ వీరన్నకును కురుమలు కొలిచెడు 
వీరన్నకును గల సంబంధ మెట్టిదో తెలియరాదు. గొల్లలకు పూర్వము గోధన 

ముండెడీదని చెప్పెదరు. కాటమరాజు కథకూడ అటులనే తెలుపుచున్నది. కాని 

(పస్తుతుము గొల్లలకు ఆవులమంద లున్నట్లు కానరాదు. మేకలు మా(త్రముండును, 

కురుమనారికి మేకలతో పాటు గొజ్జేలుకూడ నుండును.గొల్లలు గొజ్టెలను గాయుట 
నీచముగా భావించెడరు. అందుకే గొల్ల వారికన్న కురుమలు తక్కు-వ జాతివారు, 

కురుమలకు కంబళ్ళు నేయటగూడ వృత్తియే. గొల్లలు కంబళ్ళు నేయరు, 
1. ఆంధుల సాంఘిక చర్మిత-ప్పట- 197, 
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= లలుగు జానపద గేయసాహిత్య! 

వీరన్నలవారు లేక ఒగ్గువారు కురుమ లిండ్ల పౌరోహిత్యము నెరపెదం 

కురుమలను యాచించి జీవించెదరు, వీరన్నలవారు కొమిరెల్లి మల్లన్న కథ; 

చెప్పెదరు. మల్లి కార్జున స్వామియే మల్లన్న, ఈకథనుగూర్చి ఇదివరశే తెలిసిక్రా 

యుంటిమి. ఈ మల్లన్న కురుమవారి కిలువేల్పు. కురుమలును వీరన్నల వారు; 
సాధారణముగా శై వులే. కొని తెలుగుదేశపు కురుమలకు లింగధారణము లేద 
కర్ణాటకదేశమున మాత్రము లింగాయత కురుమలు వీరన్నలవారు కలగ 

కురుమలలో కొందరు వైష్ణవులు గూడ కలరు, కార్తికమాఘ మాసములం. 

వీరన్న కొలుపులు, పూజలు జరుగును. పోచమ్మ మైసమ్మ వంటి దేవతల; 
గూడ వీరు కొలుతురు, తెలంగాణము నీకురుమవా రధికముగా నున్నారు.కొమిరె! 
మల్ల న్న కథలో నాతడు కాపుబిడ్డ యని తెలిసికొంటిమి. వీరన్నలవా రాత! 

రెండవ భార్యయగు రత్నాంగియను (బ్రాహ్మణి సంతతివా రనుటచే బహుళ 
ఈ జాతివారు కాపులకు (బ్రాహ్మాణజాతులకు పుట్టినవారని భావింపవచ్చును, 

గొల సుద్దులు 
ఠా ® 

కురుమవారికి వీరన్నలవా రెటులో గొల్ల వారికి గొల్ల సుద్దులట్లు. ప్రధానముగ 
వీరు గొల్లలను యాచింతురు.కాటమరాజు కథ, కృష్ణలీలలు వంటి పాటలు (వచా? 

మొనరించెడువారు గొల్ల సుద్దులే, అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుడు గూడ 

గొల్ల సుద్దుల నిటులే వర్ణించెను. 

ఉ కొమ్ములు వీరణాలు జిగి గుల్కెడు (వాతల కృష్ణలీలలం 

(గమ్ము గుడార్లు వీరుడగు కాటమరాజు కథానులాపముల్ 

జబమ్మిన పుస్తకౌలు ముఖపట్టిడి కట్టు రుమాలలు న్నెకణా 

సొమ్ములు నామముల్ వెలయు నుద్దుల గొల్లలు వచ్చి రెంతయున్ | 

కాటమరాజునకు వతులు చేకూర్చుట యాదవులకు (ప్రధానదై నత మన గంగకు 

వేటలుబోనములు, సిడులుకావించుట వంటి యాచారములు దొనకొండ,ఆలవల 

పాడు మున్నగు చోటులం దిప్పటికిని ఏకేట జరుగుచున్నట్టివే, థర్స్టన్ వండితు 
డీగంగ పూజలు వీరులపూజలు పేర్కొనెను2. కథావివరములు పెద్ద పెద్ద బట్టలపై 
చిశింపబడియుండుట గొల్లసుద్దులవారి కథలందు గల విశేషము. పాండవుల 
వారను నొక తెలగజాతివారు ( తెలంగాణములో ) భారతకథలను చీరఅవై 

1, హంస వింశతి : 2.68 
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సాంఘీక వీషయములు బప 

చిత్రింసబడిన పెద్దబొమ్మల సాయముతో (ప్రజానీకమునకు పాడి వినిపించినటులే 
గొల్పసుద్దులు కూడ కృష్ణలీలలు మరయు కాటమరాజుకు సంబందించిన బొమ్మలను 

(పదర్శించుచు కథలను చెప్పెదరు. పద్యమం దథివర్ణింసబడినటులే వీరు 

కొమ్ములను, వీరణములను వాయించెదరు. వీరణము పెద్దడోలు వంటిది. 

కొందరు శంఖముల గూడ నూదెదరు. గొల్లలు సాధారణముగా వైషవులే. 

ఐనను వీరిలో కొందరు శై వులునుగూడ కలరు. సంఘమందు (బ్రహ్మత(తియ 

వైళ్యజాతుల తరువాత గొల్లలే యధికులుకి. రెడ్డి, వెలమజాతుల వారుకూడ 
గొల్లల యన్నము తినెదరు. గొల్లలుకూడ రెడ్డి ( కాపు) వారి యన్నము 

తినెదరు. గొల్లలందు గూడ నెన్నియో తెగలున్నవి. వీరిలొ నెజ్జగొల్ల లందరి 

కన్న (శేష్టులు. గొల్లసుద్దులు ఏట్జగొల్ల లే, తక్కిన జాతి స్త్రీలు వేసినటుల కాక 

ఈ జాతిస్త్రీలు పయటకొంగుల కుడివైపునకు వేసికొందురు. వీరిలో వైష్ణవము 

పుచ్చుకొనినవారికి వైష్ణవబా్రొహ్మణులు పౌరోహిత్యము నెరపుదురు ఒకప్పు 
డాలమందల పెంచినను (ప్రస్తుతము గొల్లల [వధానవృత్సి మేకలను పెంచుటయే. 

గొల్లిసుద్దులకు కూడ భితొవృత్తితో పాటు మేకలను పెంచుటయు కలదు, ఈ 
జాతి స్రీలయందు కొందరికి మాతమనువున్నది. మరికొందరికి లేదు. ఓలి 

వంటి యాచారములు గూడ వీరిలో కలవు, పెండ్లిలో (ప్రోలు పోయుట అవిరేణుల 

పూజించుట కూడ కలదు. 

దాసరులు 
దాసరులందరును వై ష్టవులు,వైష్టవమున నున్న దాసభావమువలన నీ జాతి 

వారికి దాసరులను పేరు వచ్చియుండును. దాసరులందెన్నియో తెగలు కలవు. 

ఏీరశై వము వలెనే నీరవైష్టవముగూడ సర్వవర్ణములవారి కాశయ మిచ్చినది, 
సీచజాతులందు వైష్ణవము స్వీకరించి భిక్షుకులై నవారందరును దాసరులుగనే 

సిలువబిడుదురు. బుక్కొ-దాసరి, పాగదాసరి, దండెదాసరి, భాగవత బుట్టదాసరి, 

చిన్నదాసరిి, మౌలచాసరివంటి తెగ లనేకము కలవు, 

శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మాలదాసరి నిట్లు వర్ణించెను. 

సీ, చమురైన తోల్కుబుసంబు టెంకియును ని, త్రడి శంఖచ్యకకుండలము లనర 

దివెదారి కొమ్ము దోల్లీ తియు జోడమ్ము, మెడమీది మొగలాకు గొడుగు దనర 
మత్పాదఠక్షయు మావు వెన్నెజక గు, ట్టిన యోటి. తివ్రి దండేయునా మెజయ 
చిటితాళములు సంకపుటిక నొక్కొాకమాటు, గతిరయంబున దాకి కలని మొరయ 

1, నచ్నూదౌ గోపనాపకౌ 



అత తెలుగు జానవద గేయసాహిత్యము 

గ, వలుద వనమాల కంపేయు మలినతనువు 

బెటి తిరుమన్ను బెదరు గెంబుటుజాపు 
టి లి 

బసుపు బొటితోలు పల్లంబు నెసకమెసగ 

వచ్చు నేవింప సురియాళు వే వ్షవుండు1. 

దండెదానరులు మొదట వైష్ణవపీఠాధిపతుల యందలములు మోసెడు వారట, 

వీరి భక్తికి మెచ్చి కాంచీపీఠాధిపకులు దండమును, తాళములను, తంబురాను, 

శంఖమును, దివ్వెను ఇచ్చి భిక్షమెత్తు డనిరిట. అప్పటినుండి వీరు భూమిపై 

నచ్చటచ్చట దీప_స్టంభమును నిలిపి ఒకరు శంఖమూద, మరీయొకరు తంబురా 

మీట,ఇంకొకరు చిరుతలు వాయించుచు విష్ణుసంకీర్తన మొనర్పుచు గోవిందలు 

కొట్టుచు నాట్య మొనర్చుచు భిక్ష మెత్తెదరట,వీరి స్త్రీలు మాత్రము భిక్షమెత్తరు, 

పూసలు, దువ్వెనలు, అద్దములు అమ్ముచు తిరిగెదరు. ఒక్కొక్క సమయమున 

పురుషులు తమ భుజముల పె కొవడులు పెట్టుకొని వానియందు విష్ణువిగ్రహములు, 

సాల(గామములు, శంఖములు, తులసిపేరు లుంచికొని మోయుచు వాని నమ్ము 

చుండెదరు. ఇట్టి కావళ్ళను గూడ కాశికావళ్ళందురు. పూర్వము ((పయాణ 

సౌకర్యములు లేని దినములందు)కాళికి బోయెడు శై ర్థికులు వారివారి సామిని 
కావడులలో మోసికొని పోయెడువారు. కొందరు మనుమ్యలుకూడ' కాశికావళ్ళు 

మోయుటత్రై ఏర్చడి యుండిరి. గంగాతీర్థమును కాళినుండి తెచ్చునప్పుడు కూడ 

కావళ్ళలో తెచ్చెడువారు. వీనికన్నిఠఅటికి కాశికావళ్ళని పేరు. బుట్టదాసరి, 

మాలదాసరి కులములవారు దాసరు అందరిలో తక్కువవారుగా భావింప బడుదురు. 

బుట్టదాసరులకే భాగవతులనియు పేరు, వీరి _స్తీ)లు బుట్టలనుగూడ అల్లుటచే నీ 

పేరు వచ్చియుండును. పురుషులు _స్త్రీవేషముతో కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టి తాళ 

మృదంగ ధ్వనుల తో నాట్య మొనర్చుచు విష్ణుసంకీ ర్తనము చేయుదురు. 

గరుడాచలము (ప్రహ్లాద, రామదాసు వంటి భాగవతములుకూడ వీరు ఆడుదురు, 

మాలదాసరులనే మి_త్తిరి దాసరులందురు.వీరే నిత్యులు. రేపాక (కరీంనగర 

మండలములో నున్నమి త్తిరదాసరులు వి పనారాయణ (ప్రహ్లాద యక్షగానములు 

(ప్రదర్శింతురు. కీర్తనలు పాడుచు భిక్షమె_తెదరు దానరుల ముఖ్యవాద్య ములు 

చిరుతలు, తంబురా, లేదా కిన్నెర, తాళములు, కాళ్ళగజ్జెలు-మి_త్తిరి దాసరులలో 

మరియొక విశేషవాద్యమునకు గూడ|ప్రచారము కలదు.తంబురా వంటిదే మూడు 

1. ఆముకమాల్న్గద 6.6 



సాంఘీక విషయములు రాం౫ 

నాల్గు తీగల దొక వాద్యముండును, దానిని భూమిపైనుంచి రెండుచేతులతో 
రెండు సన్నని పుల్లలతో తీగలపై వాయించెదరు.ఈ పుల్లలు మూరెడేసి పొడ 
వుండును పట్టుకొనుచోట నొక చివరన చిన్న చిన్న గజ్జెల గుత్తులు (వేలాడగట్ట 
బడును. దీనిని కటి వాద్య మందురు.దాసరు లందరురును వైష్టవులే కనుక వీరు 
పాడునట్టి కీర్తనము లన్నియు విష్ణుసంక్రీ ర్రనములుగా నుండును. 

భిక్షమెత్తుటతో పాటు చేపలు పట్టుట, పావురముల బట్టుట్క, తాటిచాన 
లల్లుట, తాటి బుట్ట లల్లుట కూడ దాసరుల కలవాటు. దాసరులలో కొందరికి 
సాతానులు మరి కొందరికి వైష్ణవ[బాహ్మణులు గురువులు* దాసరు లందరును 

మద్యమాంసము లారగింతురు, వీరు తమలో తమకు కలిగెడు జగడములను 
“కుల పంచాయితి” లో తీర్చుకొందురే కాని కోర్టుల కెక్క.రు మారుమనువు 
వంటి యాచారము లున్నవి. 
జంగవులుం 

తెలంగాణమున వీరికే బుడిగె జంగములనియు పేరు కలదు. బుడిగె 

యనునది వీరు వాయించెడు వాద్యమునకు పేరు, శారదకాం[డ్రకు వంతపాట 

పాడెడు స్త్రీలు కాని ప్క్టుషులు కొని వాయించెడు బుట్టల వంటివే జంగముల 

బుడిగెలు, ఇవి కొంచెము చిన్నగా నుండుటయే కాక ఇత్తడి లేక కంచుతో చేయ 
బడును. శారదాకాం[డ బుట్టలు మాజా ఆకారమున నుండెడు మట్టితో చేయబడు 

వాద్యములు, వాని నొక బెత్తెపు చటమున బిగించి ఒకవై పుచటమునకు తోలు 

బిగింతురు.రెండవవై పు కూజా మూతి అనాచ్చాదితముగా నుండును దీనిని మెడకు 

(వేలాడ వేసికొన్న కడుపుపై నడ్డముగా నుండును.కుడిచేతి (వేళ్లతో చర్మము 

పె నను ఎడమ యరచేత అనాచ్చాదితముగా నున్న మూతి పైనను వాయించుట 

సరిపాటి.జంగముల వాద్యము కూడ ఇటులే యుండును కాని వీరు మట్టికూజాలకు 

బదులు కొంచెము చిన్నగానుండు ఇత్సడీ లేక కంచు కూజాలను వాడుదురు, 
ఇంతియ భేదము, జంగము లందరును శై వులు. వీరు చెప్పెడు కథలకు జంగం 

కథలని పేరు, జంగంకథల వరుస రగడకు సమీపముగా నుండును.జంగములు 

తొలుత కేవలము శై వసందింధమగు కథలనే చెప్పెడు వారైనను రానురాను 

శై వేతరజంగంకథలను గూడ చెప్పుచున్నారు. దేశింగురాజు వంటి చారిత్రక 

గేయములు కొన్ని జంగంకథల వరుసలం దున్నట్టివే-విరాటపర్వము జంగంకథ, 

భళ్ళాణ జంగంకథ, సిరియాళ జంగంకథు దేవయాని జంగంకథువామనవిజయము 



రొం౬ శెలుగు జానపద గేయసాసిత్యము 

జంగంకథ అంబరీషోపాఖ్యానము జంగంకథల వంటి కథలు వీరు చెప్పెదరు 

ఏర శై వమునకు తగిన యావేశము వీరికుండును కనుక జంగంకథలు గూడ నీ 

యావేశమునకు సరిపోవునట్టి వరుసలో నుండుటచే వీరు కథలు చెప్పునప్పు 

డుత్సాహజనకముగా నుండును. 

శ్రీగో, పాల్కా రాధా, లోలా, శితజన, వరిప్కా లా, 

ఆగమ, లీలను, ధారస, పాలా అగణిత, గుణజా, లా 

సాధారణముగా దీనిని రగడ భేదమని (అప్పకవి చెప్పిన నాలుగు మాత్రల నాటిన 

గణములని చెప్పినదానికి సమీపమున నుండుటచే ) తలంచెదరు కాని చివరనున్న 

“లా'గతి విచారీంపరు, అదికూడ ఒక గణ మే. దానిని కూడ శిత జన'యన్నంత 

"సీపు పాడవలసినదే, అట్లు పాడిననే యది జంగంకథ యగును; జానపదగేయ 

నగును. 

ధేనువకొండ వారి జంగంకథలందు కథలు చెప్పెడు జంగముల వరనము 

కలదు. విరాటపర్వము జంగంకథను కవి, 

“భారిత మొక కథ చేయుమనుచు నను (పార్థింవగ జూచి 

నే రచియింసగ బూనితి జంగమువారికి నునకృతిగా 

సీటుగ విభూతిరేఖలు దీర్చియు నిల్వుటంగీ ల్దొడిగీ 

వేటు రుమాలాల్ పేటు పాగా ల్వల్లె వాటు లొనర దాల్చీ 

జోడు గుమ్మెటల్ దట్టుచు వంతలు బాడుచు మరియొకడు 
పోడిమిగా చేబూని సితారా భుజమున ధరియించీ 

గజ్జెలు మువ్వలు అందెలు పదముల ఘ్లలని (మోయగనూ 

తరుణుత తక యని నాట్యము సల్బుచు దంబుర మీటుచునూ 

సంగతిగా సభ వారికెల్ల (ససంగ పూర్వకముగా 

చెంగున దుముకుచు జంగంబులకును జీవనధన మనగా రచించెనట. 

జంగముల వేషములు వారుపయోగించెడు వాద్యము లిందు చెప్పబడినవి-బుజ్జలే- 
బుడిగెలే గుమ్మెటలను పేరుతో దీనిలో గాననగును, 

జంగము లన్ని జాతుల శై పులను యాచించి బతికెదరు. అడిదముసూర కవి' 

“జంగాల పాలు దేవాంగుల ని తృంబు' 1అనుటచే (ప్రధావముగా వీరు దేవాంగులను' 

(శైవులగు సాలెవారిని) యాచింశురని తెలియచున్నడి. తెలంగాణదందున్న 
బుడిగెజంగములు బలిజలను, పంచదాయకులాలవారిని, కోమటులను 

.1 రామతింగేశ కతకమ్యు 24 వ వద కాము 



లం 2 

యాచించెదరు. (బిహ్మతత్రియవై బ్యలిండ్రలో మాతమే తినెదరు. ఇతరు 
లిండ్లలో తినరు. 

వీరుకాక, సాతానులుుహట్క-రులు, జోగులవారు, జక్కులవారు, బాలసంతు 
వారు,బుడబుక్క-లవారు మున్నగు జాతులవారందరును జానపదభఖిత్తుక గాయకులే, 
వారిని గూర్చి వాసిన (గ్రంథవిస్తర మగును, ఈ జాకులవారందరును తమ పొట్ట 
పోసికొనుట కె నను జానపదగేయములు పాడెదరు, వారి ముఖస్టమెయున్న జానవద 
పాహితీసంపద నంతటిని ఉద్ధరించి భద్రపరచుకొనుట (శ్రేయస్కరము. 



జానపద గేయముల వరుసలు 

ప్రద్యమునకన్న పదమే ముందు పుట్టినదను పండితుల నిర్దారణముచేతను 
సంస్కృ్రతవృ త్ర ములు తెలుగు పొలమునకు దిగుమతి చేయబడక పూర్వము, 

వాగనుశాసనుని భారతరచనమునకు పూర్వము గల తెలుగు శాసనములందు 

వదచ్చందములే యధికముగానుండుటచేతను, మన దేశిచ్చందోరీతులు పదములని 
కేలుచున్నది. తెలుగు సాహితీసౌధమునకు పునాదులైన ఈ దేశి ఛందోరీతులు 
(పాజ్బన్నయయుగమునుండి ఈ నాటివరకును వినబచుచునేయున్నవి, వీనిలో 

వీలై నవాని కొన్నింటిని సంస్కరించియో, ఉన్నవి యున్నట్లుగనో పండితులు 

(గ్రహించి కవిత లల్లిరి. లక్షణకారులు లక్ష్యలక్షణము లేర్పరచిరి. సంస్కృతము 

నుండి వచ్చిన అక్షరగణ బద్దవృ త్తములకు భిన్నముగా నీదేశీయరచనారీ కులన్నియు 

లయానుగుణమగు మా(తాణబగద్దము లగుటచే నివి (ద్రావిడభాషలన్నింటికి 

సమానమనియు తెలుగు దేశిక వితారీతుల నారయవలయునన్నచో తమిళ కర్ణాట 

భాషాచ్చందముల నారయవలయు ననియు కీ, శే. శ్రీ చిలుకూరి నారాయణరావు 

గారును! (శ్రీ కోరాడ రామకృష్ణయ్యగారును2 తెలపియున్నారు. (శ్రీ కోరాడ 

రామకృష్ణయ్యగారు చాలవర కీ దేశీయకవితారీతులను లక్ష్యలక్షణములతో 

సమన్వయించినారు. 

“పృప్వు పేరే జాజిపువ్వు, పరముపేరే అయోధ్య పురము దేవి "పేరే సీతాడేవి 

వంటి పాటలు తమిళమందలి “ఒరూ ఉమోనై” యను ఛందమునకు లక్ష్యము 
లనియు, “గుడు గుడు గుంచం గుండేరాగం, పాముల పట్టం పడగా రాగంివంటిపాటలు 

'కూరై మోనై' యను ఛందమునకు లక్ష్యము లనియు, 

౧ “లాలి శంకర సదా లాలిత కుమారా - లాలి వటు తాండవోల్తాస ఘనధీరా 

౨ “భూదేవి కూతుర్ని కొయిలారో . జనకునీకూతుర్ని కోయిలారో” 

౩ “వద్దన గూడదమ్మా వినవమ్మా = ఎజ్జావు పాలు సుమ్మా” వంటి పాటలు 

'తొడై' ఛందమునకు లక్ష్యుములనియు సూచించి యున్నారు. 

=... 1 “మా(శ్రాచృందస్పులు వ్యాస సం(గహాము, 

2 దక్షిణ దేశ భాషా సారస్వతములు _ దేశి. 



శానపదగేయముల వరుసలు ఈర 

ఈ మారగ్గముననే నేనును నడచి వై యాకరణులు చెప్పిన లక్షణముల 

కొలతలతో జానపదగేయములను కొలచుటకు యత్నించితిని, “సువ్వి సువ్వి 

రామచం(ద్రి యనునది తురగవల్లమునకును “గుమ్మడేడే గోపి దేవి యనునది 
కన్నడమందలి భామినీషట్బదకును, జంగంకథ లన్నియు హరిగతిరగడకును, 

'హరిహరీ నారాయ జాదినారాయణా"యను పదముల వఠున ద్విరద గతిరగడకును, 

ఏలపదములు భోగషట్పదికిని, “ధర్మరాజు జూదము" వంటివి మంజరీద్యిపదకును 

“సరికి బెత్తెడు దూరి మన్నట్లు సరిపోయినవి,పు(త్రకా మేష్టి పాట" (శ్రీరామచాంద్రుల 
చి త్తకమలమందు నిలిపి, (పేమతో సన్నుతించిరి రామ గీతలూ” అను పాటను 

కొలది మార్చులతో కర్ణాటభోగషట్సదికి సగము భాగముగా చెప్పుకొనవచ్చును. 
ఇరువది మాత్రలున్నచో భో గషట్సదికి సగమగును. ఆర్ధ్థథోగషట్బదియని 

కొత్స సేరిడవలయును. ఇటులే “సీత శుభగోష్టి పాటను కర్ణాట వార్థికషట్చదికి 

సమీపమున నుంచవచ్చును. అప్పుడు దీనిని పంచపాద యనవలసివచ్చును. 

శతక ంఠరామాయణము వరుస *(శ్రీమహా దేవుండు జగదేకవీరుండు అనునది 

“కరమొన్ప పంచలఘు గణచతుష్టయముచే” నొప్పారుచుండుట వలన ద్విరదగతి 

యనియో కర్ణాటక లలిత యనియో భావింపవచ్చును. కొమిరెల్లి మల్లన్న కథ 

“శ్రీ గణేశ నిన్ను నాదు చిత్తమందు దలతునయ్య” పాటను తురగవల్లనముగను 

సరిపుచ్చవచ్చును.ఇంకను కన్నడ్శతెలుగు ఛందములే కొంత వై విధ్యముగలవి 

యొక తీరుగను పోలికలున్నవి, రెండు భాషలందును వేరువేరు పేరులతోడను 

గానుపించినవి. ఉదాహరణమున కె కన్నడమందలి మందానిలమునకు అప్పకవి 

చెపిన మధురగతిరగడయును, కర్ణాటక ఛందో వతంసమునకు తెలుగు 

చతుస్పదయును, కన్నడ కుసుమషట్సదకు తెలుగు షట్పదయును,కన్నడమందలి 

లలితకు తెలుగు ద్విరదగతిరగడయు, కన్నడ భోగషట్చదికి తెలుగు 

హయ(ప్రచారరగడయును, కన్నడ భామినీషట్సదకు తెలు గు వృషభగతి 

రగడయును చేరువగా నగుపడినవి. వీనినన్నింటిని సమన్వయించుకొని తెలుగు 

జానపదగేయములే రగడకో, షట్పదికో, తరువోజకో, అక్కరకో, "దగ్గరగా" 

'చేరువగాోవలెనే'యున్నవని తలచితిని. మరియొకప్పుడు అక్షణకారులు చెప్పిన 

ఏదోయొక ఛందమునకు గీతములు “భేదము” లనియు నిర్భారించుకొంటిని. 

ఇంకను వాని ఛందోవిషయములు ఇదమిక్టముగా తేల్చికొనుటకు (ప్రతి 

పాటకు గణవిభజనము చేసి ఆయా పాటలందు ఒక్కొక్క చరణమున కిన్ని 



తప తెలుగు జానపద గేయసా హిత్యము 

మాతల గణము లిన్ని యుండునని తేల్చుకొంటిని. ఉదాహరణమునకై కొన్ని 

పాటలను గణవిభజన చేసి చూతము. 

ఊర్మిళాదేవి ని(ద 

6 శ్రీరామ, భూపాలుడూ, పట్టాభి, షేకుడై , కొలువుండగాిఇటులే (పతిచరణమున 

5-75-547 మా(త్రల గణము లుండును. (ప్రథమ చకుర్థ గణములందు 

యతి గలదు.అచ్చటచ్చట (పాసయతులున్నవఏ. ఐదు మాతల గణములు ఇం(ద్ర 

గణములు; ఏడు మాతల గణములు చం[ద్రగణములు. పై చరణమందున్న 

గణములు. తగణము, తగ గణము, తగణము, రగణము, సవగణము, దీనినే ఇంకొక 

తీరుగా విభజింప వచ్చును. 

శ్రీరామ భూపాలు, డూ; పట్టాభి, షేకుడై, కొలువుండ, గా, 

తగణము_-తగణము_ గురువు తగణము-[రగణము--సలమ. 1 గురువు, 

లంకాయాగము పాట 

(శ్రీరామ, రఘుపతీ, సీతఓలి, పించుకొని, కోరివే గము నడువుగా 

(పతిపాదమున ఐదేసి మృాత్రలవి ఆరు గణములు పైన నొక గురువు కలవు. 

చిలుక ముగ్గు పాట 

శ్రీకరం, బగుచున్న, శ్రీలక్ష్మీ, తులసి 

(పతిచరముణన 5-1-5 --5-[-8 మా(తల గణము లున్నవి, 

తి)నాథు చరిత” పదము 
హరిహరీ, నారాయ, ణాది నా రాయణా కరుణించి మమ్మేలు, కమలలో, చనుడా 

(ప్రతి చరముణన ఐదేసి మా(త్రలవి ఏడు గణములును చివరన నాల్గు మాత్రల 
గణమును కలవు చివరి గణమును రెండు సూర్యగణములుగా పెంచుకొన్నచో 

నిది సీసపద్యపాదమగును. ఇది తరువోజకు గూడ సమీసముననే యున్నది, 
కొన్ని పాటలను సంస్కృతవృ త్తములతో గూడ నంటగట్టవచ్చును. 

ఉదాహరణమునశకై యొకపాట. 

శ్రీశైల భిమరాంబాష్టకము 

“రవిసుధాకర వహ్నిలోచనిి రత్నకుండల భూషణ్రీ యనీ సాగిపోయినది* 

అప్పకవి తరళలక్షణ మిట్లు పేర్కొనెను. 
కపల్పక్రచో దరిళంబు లందుల, భాను వ్మిశమ వద్దతిన్ 

గలియ న్యభ సజాగముల్, సమకట్టి చెప్పుదు రు త్రముల్?1, 

1. అవ్నకవీయము-వుట. 248. 



జానపద గేయముల వరుసలు పుట 

ఈ విధముగా ఒక్కొాక్కు పాటను పట్టుకొని (పాకులాడి ఒక్కక్క 

ఛందమనియో లేదా ఒకొక ఛందమునకు దగ్గరగా నున్నదనియో, లేదా కొలది 

మార్పుతో నీఛంద మగుననియో చెప్పవచ్చును. జానపదగీతములన్నవి పదులా 

వందలా? వేలు లక్షలు దాటిపోవుచున్నవి గదా! లక్షల కొలది గేయముల నీతీరుగా 

విభజించిన కొన్నికొన్ని గేయముల ఛందము లొకదానిలో నొకటి కలసిపోవు 

ననుకొన్నను కొన్నివేల సంఖ్యలలో ఛందః (ప్రస్తారములు చేయవలసి వచ్చును. 

కనుక జానపదగేయముల రీతులను కనుగొనుటకిది సరియైన మార్గము కాదు, 

కొని మన లక్షణకారులు చెప్పిన ఛంధోలక్షణముల గతి యేమిటందురా? 

“సంస్కృత (ప్రాకృతభాషాపండితులు దేశభాషాసాహీతీరీతులను గనిపట్టి వానిని 

నంస్కత (పాక్ఫాత భాషాసాహితీ రీతులతో సమన్వయించి దేశభాషలకు లక్షణము 

భేరురుప దొడంగిరి! యను కోరాడవారి వాక్యమును ఛందమునకు గూడ 

నన్వయించుకొని జానపదగేయములందలి కొన్ని రీతులను మాత మే దేశికవులు 
తమ చేతనై నవాని చేపట్టి దేశిఛందములుగా మలచుకొని రచనము లొనర్చరనియు, 
వానికే విన్నకోట సెద్రననుండి అప్పకవిదరకును గల లాక్షజీకులు లక్షణము 

లేర్పర చిరనియు భావించిన సమంజసముగా నుండును; ఇంతకు పూర్వ మెప్పుడో 

భరతాదులు కొన్ని దేశీయగానములకు లక్షణము లేర్పరచిరి, మార్గ, చేశి యని 

సంగీతమును రెండు తెగలుగా విభజించినప్పుడు భరతుడు, మతంగుడు, 

శార్బ్లదేవుడు మున్నగువారు దేశిగానమున నెన్నియో తీరుల పాటలను “పేర్ణొనిరి, 

తెలుగువారి ఏలపద మౌ సంగీతజ్ఞాల కెంతగా నచ్చినదో కాని వారందరు 

ఏలపదములనుగూర్చి విశేషముగా వా౨సిర. మన జాజరపాటలు చర్చరీగీత ములై 

సంస్కృత కవుల కావ్యములకు గూడ నెక్కినవి. జానపదుల కవితాగానరీతుల 

కలరిన నా సంస్కృత కవిపండితులు చూపిన యాదరము తరువాత కలిగిన 

యుత్సాహముచే ఆంధివిషయంబున చాళు క్యరాజులు దేశికవితను బుట్టించి 

యుందురు. 

కనుక దేశికవితలకు మూలములైై, సంస్కృత లాక్షణీకులు, క్రీ శ 

(ప్రథమశతాబ్ది నాటికే సంస్కరించి గీర్వాణ మలవరచుట కుత్సాహము పురికొల్పి 

నట్టివై న జానపదగేయముల ఛందోరీతులను వేలకొలదిగా గణవిభజన చేసిగాని, 
లాక్షణికు లేర్చరచిన కొలదిపాటి కొలత బద్దలచే గాని, ఇదమిత్సమని 

1, దక్షిణ దేశభాషా సారస్వతములు- దేశి. పుట 185 



తహ తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యము 

తేల్చజాలము. నిజము విచారించినచో జానపదుల (ప్రాకృత హృదయములనుండి 

ఇన్ని తీరుల ఛందములలో నిన్ని గేయములు వెడలునా?వారెన్ని పాటలు పొడినను, 

వారెట్టి మనోభావముల వెలార్చినత ( ఆవి లశలసంఖ్యలై నను ) (వేళ్ళపై 

లెక్కి.౦పదగు కొన్ని వరుసలలో మాత్రమే వెడలినవనియే నాభావము, జానపదులు 

కష్టించి పనిచేయునస్పుడుగాని, ఆనందపారవశ్యమున పాడి చిందులు ,ద్రొక్కి 
నప్పుడు గాని, శోకభారము వెలాద్బునప్పుడు గాని, వారి హృదయములు 
స్పందించిన రీతు లొకకొన్నియే. జానపదుల గేయరీతులను కనుగొనుట 

కత్యంత మైన సులభ మార్గము జానపదగేయోత్పత్సికి గల కారణము నారయుశే, 
(పథమ(పకరణమున నావిషయమై విపులముగా చర్చించియురిటిమి, ఆది 

మానవుడు సంతో షపారవశ్యమున చిందులు (దొక్కినప్పుడు ము(ద్రితముల్లె న 
పదాంకములందే గేయముల రీతులును గలవు, కవిత్వారంభ దశ, నాట్యారంభ 

దశ, సంగితారంభ దశ, ఆచ్చోటనే గలదు. స్పష్టాస్పష్టములగు నా యంకముల 
నూహీంచి *జానసదగేయములు మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ఏడు, యెనిమిది, 

ఆవృత్తములలో నడచును అని యొక (ప్రమాణ మేర్పరచుకొన్న నెన్ని లక్షల 
గేయములనై న నీసూ(త్రమున దింధింపవచ్చును. ఈ సూూతముతోడనే జానపద 
గేయముల*వరుసలను కొన్నింటిని వివరించెదను. 

గేయములు పాడుకొనుటకుకు, పద్యములు చదువుకొనుటకును ఉద్దేశింప 
బడినవి,.ఈ రెంటికిని నాలుగు,ఆరు,లేదా ఏనిమిది చరణము లుండును.గేయముల 
చరణనులకు “చరణము” లను పేరును పద్యముల చరణములకు “పాదములను 

పేరును రూఢియైనవి. పద్యపాదము గణములచే కూర్చబడినటులే పాటల 
చరణములు: ఆవృత్తములచే కూర ఎబడును. గణములు గురులఘువుల విశిష్టమగు 
కూర్చులు. గురువులకు రెండు మాత్రలు, లఘువున శకేకమా(త్రయని పద్య 
గణములందు నియమము,గణములకు గల గురులఘువుల (క్రమముగూడ నిర్టీతమై 
యుండుటచే ఒక్కొక్క గణమున కొక్కొాక్క- విశిష్టమగు నడక -గతి కలదు. 

పద్యపాదము విశిష్టములగు గణముల (ప్రత్యేక మైన కూడలి యగుటచే మొత్తము 
మీద దానికి (పద్యమునకు) గూడ (ప్రత్యేకమగు నడక సమకూడును. గణము 
లన్నియును సమౌనకాల(ప్రమాణను గలవి కాకుండుటచేత పద్యపాదమంధలి 
ఒక్క. గణము మారినను పాదముయొక్క- గతివిన్యాసము మారిపోయినట్లు 

గోచరించును. పాటలయొక్క చరణముల నిర్మాణము పద్యపాదములకన్న చాల 

సరళముగా నుండును. ఒక చరణమునందలి యావృత్సము లన్నియు కాల 



జానపద గేయ ముల వరుసలు ౮౧౩ 

(పమాణములో సమానముగా నుండును, ఒక ఆవృ తృములోని మొత్తము మాతల 

సంఖ్య నిర్జీత మే యైనను, వాని గురులఘువుల (క్రమము మాత్ర మొక్క పే 

కానక్కరలేదు. పాటలో “రి గణమెనను “తి గణమెనను ఒకే కాల (ప్రమాణము 

(అనగా ఐదు మాతల కాలము) గలవగుటచే ఒకదానికి మారుగ నిలకొళఠటి 

వాడవచ్చును. 

గణములందలి యక్షరములకు నిలువు గీతలును చం[ద్రవంకలును 

చిహ్నములుగా వాడినట్లు ఆవృత, ములందలి మా(తలకు త,క,కిట యను 

అక్షరములను లాక్షణికులు చిహ్నాములుగా వాడెదరు ఈనాలుగక్షరములును ఒక 

మాత్ర కాలమునే సూచించును పాటయొక్ళ గతిలో రెండేసి మాత్రల చేరిక 
స్ఫురించినచో “తకి యను రెంటిని గాని, “కిటి యను రెంటినిగాని కలిపి 
యుచ్చరించి ఆ చేరికను సూచించుట సం(ప్రదాయమై పోయినది, మూడేసి మాత్రల 
చేరిక స్పురించినచో, నద్దాని “తకిట” యను మూడక్షరములచే సూచింతురు. 

1 ని 8 4 ర్ 6 7 | 
సువ్వి, రామ చంద, నువ్వి, సువ్వి. కీర్తిః సాంద్ర, సువ్వి, 
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సువ్వి, సీ తమ్మ, మాకు, శుభము లి మ్మాః *, 

అను కొట్నముల పాట మూడేసి మాత్రల యానృత్తములతో నడచునట్టిది. అనగా 
“తకిట "తకిట'యని నడచునన్నమాట, ఇట్టి తకిట, తకిట యను మూడు మా(త్రల 
(మాతలనుటకు మారు “అక్షరము లనుట సంగీతపరిభాషాసం(పదాయము.) 
ఆవృత్కములు పై న పేర్గొన్న కొట్నముల పాటకు చరణమునకు పదునారుండును. 
చరణము (వాయునప్పుడు పెన (వాసినటుల రెండు భాగములుగా [వ్రాయుట 

సం(ప్రదాయము. రెండు భాగములకును యతులును [పాసములును పట్యములందు 

వలెనే యుండును. చరణములందు చివరనున్న మూడావృత్తములందు 

సంగీతాక్షరములు (అనగా మాత్రలు ) మూడేసి యున్నప్పటికిని ( భాషాక్షరములు 
అనగా) సాహీత్యాక్షరములు మా(త్రము రెండింటిలో ఒక్కొక్కటి యుండి 

మూడవదానిలో నేమియులేకుండ బోయినవి,సాహిత్యాక్షరములెట్లున్న ను ఈమూడు 
,'ఆవృ త్రములను తొమ్మిదిమా(త్రలకాలము పాడితీరవలసినదే. సాధారణముగా 

నొక్కొక్క మా(త్రకు ఒక్కొక్క స్వరము తగిలి యుండును. ఈ సంగతినే 

“కాలిరోజుల పాటలలో అఆక్షరస్వరములుండు' ననియు చెప్పవచ్చును. “తకిట” 

యను (తి(శ్రగతిలో నడచెడు పొటలు జానపదగేయములం దనేకములు గలవు. 



గా తేలుగు జానపద గేయసాహిత కము 

పదా॥సీత దాగిలిమూతలు, సీత ము(దికలు, శ్రీరామమానసపూజ, తులసీదళములు, 

సువ్వాలలు, మేలుకొలుపులు, ( “కేశవయని నిన్ను వాసిగ భక్కు'లనునది ) 

వరదరాజు పెండ్రిపాట, కా మేశ్వరిపాట, సుభ[ద కల, వంటి పాటలన్నియు 

తిశగతియందే నడచినవి. 

కోలాటపు పాటలు నాలుగు నాలుగు మా(తల యావృ త్తము లెనిమిది గలి 

చరణములతో నుండును. పాల్కురికి సోమనాథుడు “కోలాట గొడియలు'అని 

కోలాటకు సంబంధించిన వస్తుసామ(గిని సూచించినాడు. తక్కిన నృత్య 

విలాసములను వర్షించినంత వివరముగా కోలాటను వర్ణింసకుండుట కోలాట 
సోమనాథుని యనంతరముననే చక్కగా వృద్ధినంది యుండునని భావింపవలెను, 

కాని అన్నమయ్య రచించిన సంకీ_ర్హనములలో ననేకములగు కోలాటపాట 

లుండుటచే 15 వ శతాబ్దమునాటికి కోలాటలు తెలుగునాట విరివిగా వ్యాపించి 

యుండునని చెప్పవలెను, మచ్చున కన్నమయ్యగారి కోలాట పాట యొకటి. 
1 2 8 4 ర్ 6 7 8 

వట్టి వలపు, చల్లకు, విష్ణు మూరి, తీ నీవు, వెట్టిదీర, మాటలాడు, విష్ణు మూరి శ్రీ 

దీనిలో నెనిమిది యావృ_త్తములు సూచింపబడినవి. (ప్రతి యావృ_త్తమునకును 
నాలుగేసి మాత్రలు కలవు, సాహిత్యాక్షరములు మాత్రము నాలుగు కావని చెప్ప 

నవసరము లేదుకదా, “వట్టి వలపు “*చల్లకు" త" ఈ మూడావృ త్తములందున్న 
సాహిత్యాక్షరముల నన్నింటినిగూడ *కిీటతక'యను నాలుగు మాత్రల కాలమందే 

కుదించి పాడవలెను. ఈరీతిగా పాడినప్పు డీకోలాట పాట,కీటతక,కిటతక,కిటతక, 
కిటతక, కీటతక్క, కీటతక్క కిటతక, కీటతక, యని నడచును. నేటికిని కోలాట 
పాటలును, తెలంగాణమందు వినబడు జాజిరి పాటలును ఈగతితోడనే, అనగా 

నాలుగు మా(త్రల యావృ త్తములతో (చతుర (శ్రగతి) నడచును. సీత న_త్తవారింటి 
కంపుట, సీత సమర్త, సీతాదేవి వామనగుంటలాట, కుశలవకుచ్చల కథ, పిల్లల 

పాటలు,తలుపు దగ్గర పాటలు(నందిరాజువారు సుమారు 40పాటలిట్టివి ము[దించిర) 
బొబ్బిలి కథ, దేశింగు రాజు కథ, గొబ్బియళ్ళో పాటలు, లక్ష్మీదేవి సొగటాలుః 
పారుజాత పల్లవి, జాజర పాటలు, కోలాటపాటలు మున్నగునవి సాధారణముగా 
చతుర్యశ గతి (కిటతక)తో నడచెడు పాటలు. 

ఐదేసి మాత్రల యావృత్తముల నడకను ఖండగతి యందురు. ఐదు 
మాతల నొకదానితో నొకటి (ప్రత్యేకపు చేరికలేక వేరువేరుగా పలుకుచు ఐదేసి 

మాతల వొక్క. కూడలిగా పలుకవలసినచో దీని గతిని'కిట తకిట,కిట తకీటి 



జానపద “యముల వరుసలు హా 

యని సూచింతుము. ఐదు మా(తలను 2-93, 8-1-2 మా(తలుగా కూడ 

సూచింపవచ్చును. ఈ రెండు గతులను తక తకిట” యవియును “తకిట తకి 
యనియును సూచింతుము. ఖండగతి యానృ_త్తములు ఈ రెండు విధములం 

దేవిధముచేనైై నను, లేదా కిటతకిట యని ఐదు మా(త్రల కూడలులవలెనై నను 

సూచింప వచ్చును. నన్నయ్యకు పూర్వపు దేశి కవితలో, 
పట్టింబ. గట్టిన (పథమంబు నేణు 

బల గర్వ మొప్పగ బెలేచి సేనియను చరణము వంటివి నాలుగేసి గల 

తరువోజలు విరివిగా వాడుకలో నుండెను, యతిిపాస లమరింపబేసి చాళుక్య 

రాజులు వీనికి శాసన * రవమును బహుశః సభాగౌరవమును కూడ కలిగించిరి. 

కాని సుదీర్హ ములై ( 8 ఆవృత్తములు గలిగిన నాలుగేసి చరణముల ఈరచనలు 

దేశరచయితల కంతగా రుచించినట్లు లేదు. మార్గకవులు కూడ వీని నచ్చటచ్చట 
వాడీనను వీనినే కొంచెము మార్చి నిర్మించిన సీసపద్యములనే ఎక్కువగా 
నభిగూనించిరి. తరువోజ చరణములందలి చివరి రెండావృత్తములను సూర్య 

గణములుగా మౌర్చనచో సీసపద్యపు నాలుగు పాదము లేర్చడును. ఎత్తుగీతి 

ఈ నాలుగు పాదములను భరించును. ఈరకపు సీసములు నన్నయ్యకు పూర్వమే 
యేర్చడినవి*.తరువోజ చరణములో నాలుగు, ఎనిమిది సంఖ్యగల యాపషృృ శ్రములను 

సూర్యగణములుగా మార్చ చరణపు రెండు భాగములకును (పాసముల నమర్చినచో 

ద్విపదలు సిద్ధమగును. ఈ మార్చు పాల్కురికి సోమనాథుడు చేయుటవలననే మో 

పిడుపర్పి బసవన చెప్పిన ధూ_ర్రనింద సోమనాథునకు వచ్చినది.నిజ మేదియైనను, 
పాల్కు-రికి వరకును, పండితకవులు ద్విపదలను వాడక పోవుటచే, ద్విపదలకు 

తెలుగునాట నాతని పిమ్మటనే (ప్రచారము వచ్చినట్లు తెలిసికొనవచ్చును, 

కీడాభిరామకాలమునకు వీరానీకముం బాడు ద్విపద(,పబింధములు వ్యా ప్రిగాంచెను. 
ఇవి వాస్తవముగా లక్షణయుతములైన ద్విపదలందే ( రంగనాథ రామాయణము 

వలె) ఉండెనో లేదా మొతపురాణముమాహురమ్మ కథ వంటి దేశికావ్యములవలె, 

ఐదు మాతల ఆవృ_త్తములు నాలుగేసి గల పాదములతో రోకటిపాటలవలె 

నుండెనో చెప్పుట కాధారములు లేవు. 

విన్నకోట పెద్దనగారి “తలకొని దగ (బ్రాలు దంపెడి చోట దరుణులచే 
సొంపు దనరు. దరోజి' యను మౌటచే తరువోజలు రోకటి పాటలుగా 
వ్యా_ప్రియందుండెడివని తెలియవచ్చును. ఈనాడు వినబడు రోకటిపాటలు రెండేసి 

నాలుగేసి చరణములతోడను, ఖండగతిలో నాలుగేసి యావృత్తముల తోడను; 
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గాగుచుంటనుబట్టి శరువోజలే_మంజరీ ద్యిపదలని కొందరు పేర్కొానుచున్న. 

గో కటి పాటలకు మూలములు కాబోలు ననిపించును. మాహురమ్మ కథ, మాత 

$రాణము, సుభ(ద్రాకల్యాణము వంటి కథాకావ్యములును రోకటిపాటలట్లు 

ాడునట్టివే, వీనిలో నాలు గావృత్తముల పాదము లుండును. ఇవి *కిటతకిటి 
మను ఖండ గతిలో నడచును. స్తీలపాట లధికముగా ఖండగతిలో నడుచునట్టి వే, 
కదా॥ సంకేపరామాయణము, గోవింద నామాలు, కొసల్య వేవిళ్ళు, (శ్రీరామ 

వండములు, సీతాకల్యాణము, రాఘవకల్యాణము, రాములవారి అలుక సీత 

అప్పగింతల పాట, సీత వసంతము, సీకామ్మవారి అలుక, సీత గడియ, బుషుల 
౪[శమముః కో వెల రాయబారము, సీతాదేవి యానవాలు, సీత చేర, లంకాయాగము, 
సేతు మాహాత్మ్యము, గుహభరతుల అగ్ని(ప్రవేశము, (శీరామ సట్టాభిషేకము, 
సీత సురటి, లక్ష్మణదేవర నవ్వు, ఊర్మిళాదేవి నిద్రః సీత శుభ గోష్టి సీత 
మేలుకొలుపు, కుశలవుల యుద్దము? చెంచీతపాట, తుమ్మెదపాటలు, ఉయ్యాలా, 

చిలుకా పాటలు, విసురురాయి, అవిరేణి, జోలపాటలు, ధర్మరాజు జూదము, 
శశిరేఖ "పెండ్లి, శాంకాకల్యాణమ-, విశ్వరూపము, మున్నగు పాటలన్నియు 
ఖండ గతిలో నడచునట్టివే, 

మూడు, నాలుగు, ఐదు తరువాత నారు మా(తల ఆవృతృముల పాటలు 

లెక్కకు వచ్చును ఇవి $26 మాత్రల గతిలో నడచును. కనుక నీ 

పాటలను (త్రిశగతి పాటలుగనే చెప్పుకొనవచ్చును. కాని ఒక్కొకప్పుడు 

6 మాతల ఆ వృత్తములు 2-[-4 మా(త్రలతో “తక కిటతక' యని నడువ 

వచ్చును. ఏలపదము లీవరుసలోనే నడచును. ఏలలకు చిన తిరుమలాచార్యులు 
తమ “'సంకీ రన లక్షణమున చెపిన 
“నాయకాహ్వానపూర ఏమై నయము గలిగి, మేచ్చ వరిభాష దగి రాగమిళిత మైన 
యేల పాట వదంబునా నిల( జెలంగుు మహిత నాయక సంబుద్ధి మధ్యమగుచుి] అను 

లక్షణము నిర్వచన(ప్రాయమైనదికాదు. ఈ లక్షణమునకు తోడుగా “నాలుగు “తక 
కిటత క" ఆవృ_త్తముల పాదములు మూడేసి కలిగినది” యని చెప్పకున్నచో ఏల 
లక్షణము తెలియరాచు. ఈ క్లీష్ణతయే కీ.శే. వేటూరి (ప్రభాకర శాశ్ర్రిగారుఅప్పా 
రావోయి ముద్దుల కుప్పా రావోయియను పాటను ఏలయని చెప్పిన పొరపాటునకు 
కౌరణ్యమై యుండును, శాస్త్రిగారు తమ రేడియో (ప్రసంగమున చెప్పిన “నీవూ 
నేనూ గూడీ' యన్న పాట ఏలపాట కాదు. 
1. సంకీర్తన లక్షణము. పద్యము 85 
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మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు ఆవృ త్తముల పాటల తరువాత వచ్చునవి 

ఏడుమా[తల ఆవృ_త్తముల పాటలు.ఇవి మి(శగతిలో నడచును, ఏడుమా(త్రలను 

(3-4) తకిట కిటతక గను, (4-98) కిటతక తకిట గను చెప్పుకొన 

వచ్చును. కాని తకిట కిటతక' ఆవృ_త్తములే సారధాణము. గుమ్మడు పాట, 

'మేలుకొనవే చం,దశేఖర మేలుకొనవే ఇం(ద్రవందిత' యను మేలుకొలుపును 

మిళ గతిలో నడచునట్టివే (తాళపు దెబ్బలను వేయునప్పుడు “త” మీదను *కి” 
మీదను దెబ్బవేయుట పరిపాటి, “తకిట కిటతకిలు పాటతో పాటు తిరుగునప్పుడు 

రెండేసి దెబ్బలు సమకాలాంతరములో పడుచుండును | ముత్యాల సరములు గూడ 

మి(శ్రగతిలో నడచు పాటలే. 

వీని తరువాత పేర్కొ.నదగినవి ఏనిమిది మాతల ఆవృ త్తముల పాటలు. 
“బాల(కీడ" లను స్రీలకథాగేయము నాలుగేసి ఎనిమీదిఆవృ త్తమ ల పాదములు 

రెండుగల పాట. మొదటి భాగములో నాలుగు "*కిటతక కిటతకి ఆవృ త్తములకు 
నిండుగా సాహిత్యాక్షరము లుండవు. కాని రెండవభాగమున నుండును. కనుక 

తొలిభాగము మెల్ల గను మలి భాగము త్వరితముగను సాగినట్లు స్ఫురించును. 

“అదిగో భదాదీ) గౌతమి యనుపాట ఇట్టిదే. 

“దేశ గేయములు మూడు, నాలుగు,ఐదు,ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది ఆవృ త్తములతో 

నడచు" నన్న వాక్యము వాని ఛందస్సును చక్కగా వివరించు లక్షణము. 

అన్నమయ్య సంకీ _ర్రనములందు ( 7 మా(తల ఆనవృ_త్తముల ) మి(కగతి 

సంకీ ర్ధనములు చిక్తలేదు. పై న పేర్గొన్న వివరణము కేవలము సరళములగు తొలి 
దినముల కీర్తనములకే వ_ర్టించును. రానురాను పాట లనుపల్ల విని బెంచుకొని 

కిష్టములై పోయినవి, కందుకూరి రుద్రకవి (1588) “సుుగీవ విజయముిలో 
దరువులు లేవు. కీ.శ, 16881678 వరకు తంజావూరు త పాలించిన విజయరాఘవ 

నాయకుడు తన “విపినారాయణ చరి[త్రముిలో (ద్రుతగతిలో సాగిపోవు 

“నెర నీటు, మీరంగ, నిచుకొధి, నాథుండు, 

గురిదొరల్, గొలువంగ, గొలువునకు, . చ్చెన్’! వంటి దరువులను వొడినాడు. 

దరువులనునవి గానముమీద గాక నడకమీత పాిధాన్యముంచి నడపిన 
ఆవృ_త్రములు, పదములు చతురశ వంటి ఏగతిలో సాగినను, రాగము 

స్వరములతో కూడి నెమ్మదిగా సాగును, (క్షేత్రయ పదములు విన్నవారి కీది 

14. 
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యనుభవసిద్ధ మే. ) కాని దరువు లట్టి చతర(శగతిలో నడచినను స్వరములకు 
గల కాల! ప్రమాణమును కుంచించి మాత్రల మీదనే నొక్కుచు త్వరితముగా 

నడచును, ఈ నడక నృత్యముచేయుట కనుకూలమైనది కనుక దఠువనునది. 
బృహద్దేశి వంటి సంగీతళాస్త్రము లెట్లు చెప్పినను, యక్షగాన నాటకములలో 
నృత్యానుకూలత కొరకు (ప్రవేశించిన దనవచ్చును. అందువలననే కాబోలు విజయ 
రాఘవనాయకుడు రచించిన దరువులకు కొన్నింటికి రాగనివ్రశమే కనబడదు, 
ఈ దరువులకు గాని, *నొండి నాటకము" వంటి వీథినాటకములలో ప్రవేశించిన 
దరువులకుగాని, పలు పాదము లున్నను పల్లవి యనునది లేదు. దరువులు తెలుగు 

నాటకములోనికి తమిళనాటకసం(పదాయమునుండి (ప్రవేశించినట్లు కనబడు 
చున్నవి. తొలుత తమిళములో రచింపబడి తెలుగులోనికి వచ్చిన నొండి! 

నాటకములో పదములును కీర్తనములును లేవు.దానియందున్న దరువు లన్నియు 

పల్లవి లేనట్టివే. ఒక్కొకటి ముప్పది పంక్కులుకూడ సాగినది. కనుక దరువులు 
నాట్యానుకూలరచన లనవచ్చును. కేరళదేశమున కథకళి నాట్య(ప్రధాన 

(ప్రదర్శనములు (ప్రబలమగుటతో తమిళనాటకము గూడ నాట్య (ప్రధానమైనది 

కౌబోలు. 

దరువులు కాలక్రమమున చరణముల రూపాంతరము లై పోయినవి, 

చరణములు రాగ(ప్రధానములు. దరువులు గతి(పధానములు. అంతియ భేదము. 

రామదాసు(|క్రీ.శ, 1675) కీ ర్హనములందలి చరణములు దరువులే యనవచ్చును. 

ఏనిలో సాహిత్యాక్షరములు నిండుగా నుండును. కనుక మద్దెల వాద్యములో 

దరువునకు ఘాత లెక్కువ. ఎక్కువ ఘాతలు నృత్యమం దడుగులు వేయుట 
నెక్కు.వచేయను. కనుక తెలుగు వీథినాటకములలో దరువు లెక్కువగా 
(ప్రవేశించినవి, అవి యంతటితో నాగలేదు. కందపద్యములో (ప్రవేశించి 
కందార్భదరువులను సిద్ధమొనర్చినవి. ఉత్పలార్ధములు, సీసార్దములు, చంపక 
మాలార్భములు, ఆట వెలద్యర్థములు, తేట గీత్యర్థమ.లు, శార్లూల మ_క్తేభార్థములు, 

చివరకు వచనార్హములు గూడ పీథినాటకములందును జంగంకథలందును కలవు. 

కీర్తన మింకొక విధమగు మార్చును గూడ పొందినది. ఇది సంగీత 
దృష్ట్యా కీర్తనమునందు కలిగిన యభివృద్ధి. పల్ల వియను (ధువమైన భాగమును 
జయదేవుని కాలములో (11వ శతాబ్దము) (ప్రతి చరణమునకును చేర్చి పాడెడు 
ఆచారముండెడిది. గార్లపాటి లక్కయ్యగారి ఏ గంటి త_త్త్యములునుః 

1 నొండి= (అకవము, కుంటి=ఒంటికాలి భరతము, 



జానపద గేయముల వరుసలు నా 

అన్నమయ్యగారి సంకీరనములును చరణము-పల్ల ఏ, చరణము=పల్లవి వరుసలో 

సాగిపోయినవి, అన్నమయ్య పల్లవులలోని రెండవభాగ మారాగములోని తార 

స్థాయిని స్పృశించియుండి యుండవచ్చును. పురందరదాసు కీర్తనములు కూడ 
ఇట్టీవే. కాని తారస్థాయి నందుకొను గుణముగల యనుపల్ల వి (స్రత్యేకముగా 

నెనరి రచనములం దేర్చడినదో చెప్పుటకు మనవరకు దిగివచ్చిన గాన్మపయోగ 

సాత్ష్యము చాలదు. క్షేత్రయ్య పదముల9దు మూడు పంక్తుల నల్ల వియును,నాలుగు 

సంక్కుల పల్ల వియును కనబడుచున్నవి.ఇది నిశ్చయముగా ననుపల్ల వికి సూచన మే. 
మొదటి పంక్రి లేదా రెండు పంక్తులును పల్లవి. తక్కిన రెండు పంక్తులును 

అనుపల్లవి. త్యాగరాజాదుల అనుపల్లవిలో చరణపు చివర రెండు పంక్కులలో 

వలెనే యతి[ప్రాసలున్నవి, వీనికి నంగీతసామ్యముగూడ పూర్తిగా నున్నది. 
త్యాగరాజునుండి అనుపల్ల వికి స్ఫుట మైన సంగీతరూపము వచ్చి కీరన యొక్క. 

సంగీతశిల్బ్చసామరనస్యము హెచ్చినది. 

పోతులూరి ఏర(బహ్మంగారి తత్త్వ్యములందు 
వినుడు (బహ్మాము మాయ వినుడు 
వినుడీ జనులారా . దుడుకూలు విడువండి 
తడవు లేదు వీర - గురుడు పల్కిన వాక్యం (వినుడి! 

అను త త్త్వములో మొదటి పంక్తి పల్లవి; తక్కిన రెండును చరణములు. కాని 

ఈ చరణములో దరువుయొక్క_ (ద్రుతగతి (ప్రవేశించినది. తక్కిన చరణము 
లిదే వరుసలో నుండును. 

పోతులూరి వీర(బహ్మంగారిదే ఇంకొక తత్త్యము 
నే జూచినానే = (బహ్మము నాలో 

వలవి | నే జూచినానే _ సద్గురు నాలో 
నే జూచినానే = 

గ జూచినానమ్మ - నెలతరొ తారక 
అను పలవి తమ 

౧ రాజయోగమునందు ౬ రంజిల్లు నా గురుని 11నే జూచి 

అనుదానిలో పల్లవియందే దరువు గుణము (వవేశించినది. కాని పల్లవి రూపము 

మాత్రము చెడలేదు, తరువాత నున్న రెండు పంక్షులును రాగమునకు తారస్థాయి 
నందించు అనుపల్లవి. త త్త్యమందలి తక్కిన చరణములన్నియు ననుపల్ల వి 

ఫక్కియందే యుండును, 

దూదేకుల సిద్దయ్య తత్త్వ మొకటి 
ష్ ఏ కులమని నను వివర మడిగితే 
త 

య. ఏమని తెలుపుదు లోకులకు 

లోకులకూ = పలు గాకులకు 
అను పలవి 

i | దుర్మార్గులకూ = యీ దుష్టులకూ 



రా౨౦ తెలుగు జానపద గేయసాహీత ము 

దీనిలొ ననుపల్లవి దరువువలె సాగినది, 

ముటున బుట్టిందీ కులము-ము 

పంటని "పెరిగిం దీకులము 

ముట్టులొ హరియు ముట్టులొ శివుడు 

ముట్టులొ (బహ్మం ముగురు మూర్తుల మూలము దెలినిం దీకులము ॥ఏకుల॥ 

ఈ చరణమున అనుపల్లవి యొక్క. (దుతగతి గోచరించుచున్నది. 

పల్ల వి॥ ఏమి జన్మము ఏమి జీవనము ఈ మాయ కాయము 

ఏమి ఇన్మము ఏమి జీవన మేమి శాశ్వత మేమి సౌఖ్యము 
అను పల్లవి 4 ఏమి న్మాపారద్ధికి ర్మిము స్వామి నస్నిటు జేసీ మరిచెను [|1ఏమి॥। 

అను ఎడ్ల రామదాసు పాటయం దనుపల్లవి రాగములో పైస్థాయి నందుకొను 

చున్నది. 6 క్యత్మరా జగ దీశ్వరా పరి మేళ్వరా కరుణించరా యను పాటయును, 

'జాలమూ యేలనుర నీల మేఘ శ్యామి యను పాటయును ఇట్టివే. 

పండితుల కవిత్వమునం దనేకరీతుల వృ_త్తములు వాడుకలో నున్నవి. 

నన్న యభట్టారకుడు సీసపద్య మునుముఖ్యముగా క థాకథనమున కుపయోగించెను, 

తక్కనగారి కందములు, వృత్తములు పేరుపొందినవి. కాని (పత్యేకముగా 

నీపని కుపయోగించిరని చెప్పుటకు వీలులేదు. పండితారాధ్యుడు కందమును, 

పాల్కురికి వృ_త్తమును (ప్రత్యేకోపయోగ మొనర్చి శతకములు రచించిరి, 

పాల్కురికి ద్విపదను సృష్టించుటతో ద్విపద[(పబంధములు (పత్యేకముగా నృ ద్ధి 

పొందినవి, శ్రీనాథుడు సీసమును, పోతన్న ఆనుపాసికవృ త్తమును సానబట్టిరి. 
శతకవాజ్యయము వృద్ధినందుకొను కాలము వరకును రకరకముల వృ త్తముల 

నెంచుకొనుట బహుళముగా జరుగలేదు. అప్పుడు మాత్రము బద్దెన కందమును, 
ధూర్ణ టి, పోతన్న, అన్నమయ్య వృత్తములను, తాళ్ళపాక తిరుమలా చార్యులు, 

కూచిమంచి తిన్కుకవిి కాసుల పురుషోత్తమరాజు, శేషప్ప, ఆడిదము 
సూరకవి సీసములను, వేమన ఆట వెలదిని, కవిచొడప్ప కందమును వాడినారు. 
కందార్థములలో శుద్ధనిర్లుణ తృత్వమును వివరించుట కలదు గాని కందార్ధ దరవులు 

పాటలలో లెక్కకు వచ్చును. 

గేయకారులు కూడ వేరువేరు రకముల గేయములను వాడినారు. కాని ఈ 

వాడుకలో కొంత కౌల[క్రమవికాసము కాననగుచున్నది, తొలి దినములందు 

తరువోజ వికృతియగు మంజరీ ద్విపదలో పల్నాటి వీర చరి తుమాతపురాణము, 
మాహురమ్మ కథ, కాటమరాజు కథ రచింపబడినవి. ఇవి మొదటినుండి చివర 

వరకును ఐదు “కిట తకిటిల పాదముల తోడనే రచింపబడినవి. తాళ్ళపాక 



; క రుస జానపదగేయముల వరుసలు తక 

తిమ్మక్క సుభద్రా కల్యాణము కూడ నీయచ్చులోనే దిగినది, ఐదు'కిటితకిటిల 
వరుసకాక నన్నయనాటికే శాసనముల౦దు పొడచూపుచుండిన రగడల 

వరుసలలో కూడ జానపదకవులు కథలను రచి ంచుచుండిరి.(సువ్విపాట వరుసలో 

గుజ్జము కపోతయ్య'దారుకా ననక్రీడ'*కలదు) ఇవి యన్నియును మొదటినుండి 
చివర వరకును ఇటులే సాగిపోవును. 

తెలుగు నాటి యక్షగానము తంజావూరికి తరలి పోవటతో దక్షిణాదిలో 

పాటలుగా వ్యా_ప్పినందిన పదములు, దరువులు, తలుప్ప దగ్గర పాటలు(విజయ 

రాఘవుని విప్రనారాయణచరితలొవలె ) యక్షగానములలో (ప్రవేశించినవి, 

ఈ యక్షగానములు కూచిపూడి వంటి భాగనతకేం(ద్రములకు తిరిగి వచ్చినవి. 

వీనియందలి దరువుల యుద్భృతిలో జానపదగే యకథలలో కీ ర్రనలు (పవేశించినవి. 

గుంటూరు మండలమున నీ శతాబ్ది పారంభమున పుట్టిన జంగముకథ లన్నిటను 

రగడరూపములో కథయును. మధ్య మధ్యన కీర్తనలు, దరువులు, వచనములు 

కనబడుచున్నవి. జంగంకథ కథనమునకన్న కాలక్షేపము వైపునకే ఎక్టువగా 
మొగ్గు చూపినది.కనుకనే కాబోలు జంగంకథలలో సొగసులు చాల తక్టువగా 

నుండును. కథనమునకే యధికప్రాధాన్యమిచ్చి, రగడయందే సాగిన బంగారు 
తిమ్మరాజు కథ బొబ్బిలి కథ, దేశింగు రాజుకథవంటి కథాగేయములు 
దేశమందంతటను వ్యాపించి సర్వజనసమ్మత మెనవి. 

పో కీర్తనల పై ప్రజలకు గల మమకారమునకు దోహదముగా 19వ శతాబ్దాంతపు 

కవులు కీర్తనల గాధలు రచించిరి పాల్కురికి చెప్పిన సిరియాజని కథ, 

(క్రీడా భిరామపు విద్దికూచి రామాయణము క్షీర్సనలగాధ లై నప్పటికిని, కీర్తనల 
గాధలు 19వ శతాబ్దాంతమువరకును సార్వజనీనత గాంచనట్లున్నవి, 1850 

పా౦ంతపు మందపాటి రామకృష్ణయ్య గారి గజేం(ద్రమోక్ష కథాగీతము,మునిపల్లె 
సుబ్ర)ిఫ్మాణ్య కవి ఆధ్యాత్మరామాయణము వంటివి (పొఢరచన లై నప్పటికిని 

జానపదుల -న్రీలఎసౌ మె పోయినవి. శారదకాం(డ్రు చెప్పెడు కీర్తనల కథలు, 

హరిశ్సం(ద,రామాయణము వంటివి పెక్కు.లున్నవి.జంగముకథలు వచ్చి శారద 

కథలను వెనుకకు నెట్టినవి. శారదకథల కం త్య పాస మతిముఖ్యము. ఈ 

పిభావమే బహుశః అధ్యాత్మ రామాయణము'పై బడినట్లున్నది. గు_క్తెనదీవి 

రామాయణ కీ_ర్తనలు (మాచవోలు రాఘనయ్యవి), కుచేలోపాఖ్యాన కీ_ర్రనలు, 

పొటల రామాయణము ( కారుపల్లి రామాంబ విరచితము ) పాటల భారతము, 

ఆక్కెన(ప్రగడ హరిదాసు బాలకృష్ణలీలలు, కుబ్బాకృష్ణ విలాసము , పూడి పెద్ది బుచ్చెన 



తే తెలుగు జానపద గేయసాహీత్యము 

గోపికాకృష్ణలీలలు మున్నగునవి కీరనల గాధలే. రాయపురపు సుదర్శన దాసు 
శిష్యుడు భోజదాసు,అంగమ్మచరిత, పురందరదాసు చరి (తములను రిచించెను, 

దత్సా(త్రేయ చరిత్రము, పద్మవ్యూహము, కుచేలో పాఖ్యానము వంటివి పాటలందే 

వెలసినవి. 

విశాఖ మండలమున _ భీముని పట్టము చుట్టుపట్టుల _ జంపె వరుసలలో 

“పదము లను రచించుట 18వ శతాబ్దిమధ్యమున (ప్రారంభమైనది, జం పెలు 
యక్షగానములందలివే మైనను దీర్చకథనము నేర్చినది మాత్రము విశాఖమండల 
మందే. నడిమింటి రామయోగికవి బాణాసురయుద్ద మొక రసఖండము-పసగాడ 

సన్యాసి, ఈపూరి రామచం[ద్రరాజు, తో లేటి సీతారామయ్య, పూడిపెద్ది బుచ్చెన్న, 
పొడుగు రామ(బహ్మయ గొప్ప వదకవులు. 

ఇది యంతయు దీర్చకథనముల గాధల సంగతి. చిన్న చిన్న రచనలు, 

ముక కములు,జొనపదరచనములందు కుప్పలు తెప్పలుగా నున్న వి, వాని వివరము 

లీదిగువ పథకమున గాననగును, 

ఊయెలపాట, 8. కీట తకిట లు, అలర జం,చల మైన,యాత్మలం,దుండని,, 

గౌడుగీతము. 8. కిట తక లు. బెటాయి, సామి దేవు డౌా3..... ౭౭2౬౬4౭౭ 

రోకటి పాట. 4, కిట తకిట లు. ఈనాటి రోకటి పాటటు 

తుమ్మెద పాట. 8. కీట తకీట లు. శివ శివ, యనమేలు, తుమ్మెదా 

మేలుకొలుపులు.(1) 4. తకిట కిటతక లు. మేలుకొనవే, చంద శేఖర............... 

(2) కీ. కిట తకిట లు. బంగారు చెంబుతో, వన్నీరు, పట్టుక 

గొని వదము. 8. కిటతక లు, కొలని, దోపరికి, గొబ్బిళ్ళో, యదు, 
వెన్నెల పదము. 8. కిటతకిట లు. ఆగరగ్క పట్టుకొని, వెన్నెలా, ౫........ 

జౌజర, శ. తకిట లు. జాబిరి జాజిరి తాబిర్వి జాణ... .. =.=. 

కోలాటపు పాట. 8. కిటతక లు, వట్టివలపు, చల్ల కుంవిస్తుమూరి, తీ సీవు,...... 

ఏల పదము, 8, తకకిటతక లు, భానువంశ,మూన బుట్టి,దా నవ కామీని గొట్టి? 

చిలుక పదము, కీ, కిట తకిట లు. ఇల్లు ఇలనియేవు, ఇలున్నా దనియేవు, 
గా య 

పీ యిల్లు, యెక్క డే, చిలుకౌ, 

సువ్వాల 16. తకీట లు, సువ్వి, రావ, చంద, సువ్వ్వి,.4.44644... 

గౌరీకల్యాణము, కీ. కిటతక లు. గౌరీ, కల్యాణ్క వె భోగమే 

లక్ష్మీ, కల్యాణ, వైభోగమే 

ధవళము. 6. కిటతక లు, (గకు్య న, (పయాగ, పట్నం, 

కాంచిరి హర్షము, తోనూ, 



సట్ డ్ 
జానపద గేయముల వరుసలు రాక 

లాలి 8. కిటతక లు. రామ, లాలీ, మేఘ,శ్యామ్కలా,లీ,౪(; 
జోల 8. కిటతకిట లు. జోఅచ్యు, తానంద,జోజో,ముకుందా,....... 

తలుపుదగ్గర పాట. 12. కిటతక లు. కలికి క్క వాటము బంధన జేసిన ...... 

చందమామ పదమ, 4, కిటతక లు. మాల్మరి ,మేడమీద, చందమామా, 
(బతుకమ్మ పాట.(11. కిటతక లు, శ్రీరామ జయర్వామా, వలలో 

(2 4. కిటతకిట లు, ధర చోళ, డేశమున్క, చంద, మామా 

(3) 8. కిటతకిట లు. శ్రీలక్ష్మి నీ మహిమ్క లూ, గౌరమ్మ, 

లెల్లెపాట. 8. తకిట లు. తౌ లిల్లె, తకు 

సంగీతము 
జానపదగేయముల మనుగడకు వ్యాప్పికి జానపదసంగీతము ముఖ్య 

సాధనముగా నిలిచియున్నది. జానపదగేయములలో సంగితసాహిత్యములు 

పరిస్పరము ఆ(శ్రయా(శ్రితములు. నేటి శాస్త్రీయసంగీతమునకు మూలము 

జానపదనంగీత మేయని కొందరు విజ్ఞాలందురు. జానపదగేయములలోని సంగీత 

స్వరూపమును పరిశీలించినపుడు సం గీత కళయొక్క (క్రమస_ణామము స్పష్టముగా 
గోచరించును. (ప్రాచీనకాలమునుండి నేటివరకును జీవనవ్యవస్థ్రలో నెట్టి 
మారుఎచెందని గోండులు, సవరలు, భిల్లులు మొదలై న ఆటవికజాతులవారి 

సంగీతమునందు సంగీతకళయొక్క_ [పారంభదశ, మౌలికస్యరూపము నేటికిని 
నిలిచియన్నది వార సంగీతమునందు 84 స్వరములకం'టె అధిక స్వరవ్యాప్తి 

లేదు.గ్రామీణవ్య వ స్థ స్టిరీక రించుకొని జీవించు పల్లె (పాంతములలోని గేయములలో 

సంగీతము కొంత పరిణతి చెందినట్లు కనిపించును. గృహజీవనసంబింధి 

గేయములందును, పెండ్లి పేరంటములకు ఉత్సవములకు వేడుకలకు సంబంధించిన 

గేయములందును, మరికొన్ని [శ్రామికగేయములందును 4 స్వరములకం౦ శె 

ఏ_స్పరించిన సంగీతము వినిపించును. నాగరకతా (ప్రభావము, శాస్త్రీయ సంగీత 

(వ్రభావములకు లోనైన (ప్రజలలో (ప్రచారమందున్న గేయములలో సంగీతము 
స ప్పస్వరపరిమితిని, ఏకస్టాయి పరధిని అధిగమించినది. లాలిపాటలలో పెండ్లి 

పాటలలో రాగనిర్దేశము చేయగల స్థితిలో సంగీత మభివృద్ధిచెందినది. పరిశీలింపగా 
జానపదగేయములలో ని సంగీతము నేడు మూడు దశలలో వ్యా ప్రిలో నున్నట్లు 

తెలియును. 1. (Primitive) ఆటవికజాతులకుచెందిన సంగీతము 2. (Folk) 

అచ్చము జానపదులకుచెందిన సంగీతము 8 (Refined f01k)సఠప్రారవంతులై న 

జొనపదులకుచెందిన సంగీతము. ఇందు మొదటి దశలో రాగనిర్లేశముచేయుటకు 



లాం తెలుగు జానపద గేయసా హిత్యము 

సాధ్యముకాదు. రెండవ దశలో రాగనిర్టేశముచేయుట సాధ్యము కాకపోయినను 
అది యేమేళక రృకు ( జనకరాగమునకు ) చెందినదో నిర్ణయింప వీలగును, 

మూడవదశథయందున్న గేయములలోని సంగితమున రాగచ్చాయలు స్పష్టముగా 

గోచరించును. పున్నాగవరాళి, నవరోజుః ఆనందభైరవి, నాదనామ[కియ, 

భూపాల, ఎరుకుల కౌంభోజివంటి (ప్రసిద్దరాగములలో కొన్ని జానపదగేయములు 

పాడుట సం పదాయమైపోయినది. 

జానపదుల గేయాలాపమున కలంకౌరము కంఠ మాధుర్యము. జీర 

ఎరుగని కంఠ మేస్వరమును పలికినను వినుట కింపుగనే యుండును కదా! 

జానపదుల పొటలకు ముందుగాని వెనుకగాని స్వరాలాపముండును. ఈ 

స్వరాలాపమే వారి సంగీతమున (ప్రధానభాగముగా గన్పట్టును. అటుతరువాత 

సాధారణముగా నక్షరస్వరములేయుండి సాహిత్యమున కనుపానముగ మాతమే 

యుండును, (కుతి నిలుపుటకు జవనికయో, తంబురయో, (కుతి హార్మోనియమో 

యుండుటవలన నీ స్వరములన్నియు నాకే యాధారషడ్డమమునకు సంబంధించి 

యుండును. ఇద్దము ముగ్గురు కలిసి పాడునపుడును వారొ కే యాధారషడ్డమమునకు 

చేరి పాడెదరు. భార్యాభర్తలు బిచ్చమెత్తుకొనుటకు బయలుదేరి- భర్త మధ్య 
స్థాయి యందును, భార్య తారస్థాయియందును పాడునప్పుడుకూడ స్థాయిభేద మే 

కాని (కుతిభేదముండదు 

ఒకొ్క్కటక్కడే ఏ గడ్డిబండిమీద పరుండియో, లేదా ఏయారుబయట 

వెన్నువాల్చియో పాడుకొను జానపదగేయములందే స్వ్యరములకు కొంత 

యాటవిడుపు. కథాగేయములు సాహిత్య(క్రమము ననుసరించుటచే వాని 

కాదియందో లేదా అంత్యముననో తప్ప చరణములందు స్వరములు న ర్తించుటకు 
'స్వేచ్చయుండదు, వీనిని పాడునపు డొకే స్వరము, ముఖ్యముగా నంత్యస్వరము 

వినబడును. విననింపై నదగుటచే ఈరీతిపాటకు (ప్రచారముండనే యుండును. 
అంత్యస్వర మొక్కకు యిందు (ప్రధానముగా నుండుటచే, సంగీతళాస్త్ర 

(గంథములలో నొకే స్వరసహాయముతో సాగెడు 'ఆర్బికి లక్షణమునకు 
సంబంధించిన పాటకు ఇది సరిపోవును. లాలిపాటలలో నవరోజురాగమునకు 

చెందిన స్వరములు గలగలమని నర్హించినను చివరి స్వరములయిన "రీ, సొ" 

యనునవి “లాలీ యను భాగమున బిడ్డను ని(ద్రపుచ్చునవిగా నుండును. 

పంగీతశాస్ర్రగంథములలో రెండు స్వరములే జీవముగా గలిగిన 'గాధికి 
విధానమునకివి లత్ష్యములుగా తోచును. మేలుకొలుపులలో చివర “మేలుకో? 



జానపదగేయముల వరుసలు అ 

అను పదము నాశ్రయించిన మూడు స్వరములు మాటిమాటికి వచ్చుచుండుటచేత 

సంగీతశాప్రజ్ఞులు మూడు స్వరములతో సాగించుగానముగా పేర్కొ.నిన*సామికి 

అనుదానికి వీని నన్వయింపదగును. జానపదుల పాటలలో ఒకటి,రెండు,మూడు, 

నాలుగు స్వరముల మూర్చనలతో సాగెడు పాటలధికము* నుండును. సంగీత 

శాస్త్రకారు లిట్టివానిని ఆం్బక, గాధిక, సామిక, స్వరాంతరములనియు, ఐదు, 

ఆరు, ఎడు స్వరము లారోహజావరోహణములందు గల స్వరావళిని రాగము 

లనియు పేర్కొని5. వారు రాగముల కుదాహరణము లిచ్చిరే కాని ఆర్చికాదుల 

కుదాహరణము లీయరైరి. ఇట్టి గానపద్రతులు జనవ్యవహారమున నుండి 

యుండవలెను గదా । అవి జానపదులందే ఉండియుండును. (పతి సంగీతళాస్త్ర 

గింథమందును మార్లదేశి పద్దతులను స్పృశించుట కలదు కాని దేశిపద్ధతిని పెంచి 
వివరించుట లేదు. ఈ ఆర్బిక,గాధిక,సామిక్క స్వరాంతరములు దేశిగానము నుండీ 

గిహించిరోని చెప్పవచ్చును. 

జానపదసంగీతమును పరిశీలించుటవలన నొక జాతికి అభిమానరాగములుగా 

స్థిరపడిన రాగములు తెలియనగును, అంతియ కొని అది గానపండీతులు చెప్పెడు 

లక్షణములకు లొంగునది కాదు. జానపదుల పాటలలో కాకలి, కైళికి, అరితర, 

సాధారణ స్యరభేదము స్ఫుటముగా కానరాదు. అట్టిచో రాగనిర్జేశమువలన 

జరిగెడు [ప్రయోజనము ముక్కిలి ఫలవఠంతము కాజాలదు. (శ్రీమతి వింజమూరి 

సీకాదేవి గారు జానపదగేయముల సంగీతవిశేషములనుగూర్చి పరిశోధనముచేసి 
ఆయా పాటలకు రాగతాళనిర్దేశన మొనరించి, వానిలో మోహన్మఖరహరపి య, 

కీరవాణి, బిల్హరి, ఫీలు, ఫరజు రాగములున్నపని పేర్ణానిర. అసరిపక్వదశలో 

సున్న జానపదగేయములం దింత సంగీతముండునా యని నా యనుమౌనము. 

వింజమూరి సోదరీమణులు పొడెడు పద్ధతి [పఫకారమును గమనించినచో 

జానపదగేయములకు మన సంగీతమును కొంత జోడించి సంస్కరించిననే కాని 

జొనపదు లాతీరుగా పాడగల రనిపించదు. వారు పేర్కొన్న మేళక_ర్తలు 

మరియు జన్యజనకరాగముల వివక్ష కేవలము జానపదుల నోట వినబడు 

పాటలనుబట్టి చేయజాలమని నా యభిప్రాయము. 

అంతకన్న మేలుకొలుపులను భూపాల, బౌళి రాగములందును,లాలిపాటలను 

నవరోజు రాగమునను, జాజిరి పాటలను హిందోళ వసంత రాగములందును 

పాకుట సం(పదాయమని చెప్పుట సమంజసము. 'పెద్దనగారు హారతులను 

'హీందోళంబున బాడి రనెను, రామరాజభూషణుడు గిరికను కాంభోజిలో 



నేడ్చించెను, స్త్రీల పాటల కర్పలు *నాటరాగములతో నాడుచు పాడుచు" ననెదరు, 
అన్నమయ్యగారు తమ కాలము నాటికి ప్రచారములో నున్న జానపద గేయములకు 
“నమోనాలు'గా కొన్ని సంకీర్తనలు రచించిరి, “అభిలషితార్థ చింతామణి"లో 
చర్చరీ గీతములను హిందోళ వసంతములలో పాడినట్లున్నది. అన్నమయ్య 
కూడ హీందోళమున జాజరి పాట పాడిరి. కనుక జొనపదగేయముల రాగములను 
అన్నమయ్యగారు మార్చ లేదనియే భావింపవలెను. 

జానపదగేయములలోని సంగితమును పరిశీలించిన నీ[కింది లక్షణములు 
సమానముగా గోచరించును జానపదగేయములలో సంగీత సాహీత్యముల రచన 
మొకేకాలమున జరుగును. కనుక జానపదగేయముల లక్షణములై న ఆశురచన, 
అజ్ఞాత క ర్భృత్యము, మౌఖిక (పచారము, సం_ప్రదాయబద్ధత అనునవి జానపద 

సంగీతమునకు కూడ సమన్వయింవ నగును, జానపద సంగీతమున 1. స్వర 
పరిమితి తక్కువగా నుండును. 2. సంగీతరచన సరళముగా నుండును. 8.[ళోత, 
గాయకుడు అను వివక్షత యుండదు. 4. చరణముల సంఖ్య నియతముగా 

నుండదు. (క్రొ త్తభావములు చేర్చునప్పుడు చరణములు కూర్చుట జరుగును. 

5. పదబంధముల కూర్పు తాళగతిని సూచించువిధముగా నుండును.వరుసలను 

జ్ఞ పష్పియందుంచుకొనుట కనువుగా తాళగతి యుండును-6 అనేకసాహిత్యరచనలు 

అధిక (ప్రచారములో నున్న వరుసల కనువుగా పాడబడును, 7. ఒకే రచనను. 

ఒకే గాయకుడు వేరు వేరు సందర్భలములో వేరువేరు వరుసలతో పాడును. 
8. ఆది,ఏక్క త్రి శ్ర,మి(శ్ర, ఖండగతి భేదము లెక్టువగా నుండును, 9. సామూహీక 
గానముండును. 10, మధ్యమకాల సాహిత్యముండును. 11, సువ్యవస్థిత మైన 

సంగతులు కన్పట్టవు. 

కొన్నిగేయముల స్వర స్వరూపము 

1. శంకరా భరణము -- (తిశగతి 

సొన | సాన , సాన |; సాస । 

సువ్వి ; సువ్వి | రామ । చంద్ర । 

సారి; గామ । గారి | రీన | 

సువ్వి 1 సువ్వి |; కీర్తి ; సాంద్ర ।ః 

సారి ; సాని | దాని $; పాఫ । 

సువ్వి | సజ. 1 తమ్మ 1 మాకు । 

ధద్రనిః పారి | సా, 

శుభము! లి-- | మ్మా, 



జానపద గయిముల ఎయినలు 

సాసొస | 

శ్రీ లక్మి | 
గా రీరి | 

గౌరమ్మ | 

.సాసాసొ | 
- దాసావ | 

2: ఖరహర (పయ. ఖండగతి. 

సా రసరీ | గౌ; | 

సీ మహిమ | లూ. | 

సా రిస్రరీ | సారిసా | స్కా; 

చిత.మై | తోచున। మ్మా. | 

8. కాం భోజి_మి'శ్రగతి. 

సనీనీ దా | *పపదపదా | 

రే-ణ్యు లు -తగుభ,క్తి | 

రొ.౨౬ 

సనీని దపా | , పదదప మగ | మామ పప దద | సా | 
తో. వినుడి | = దంత్తాకే, 1 యులచరిత, 

4. మాయా మాళవగాళ-చతుర(శ గతి. 
సరిసస | రీరిరి | మాగరి | గారిస 

క్రలికిక | వాటము , బంధన | చేసిన 

సారస |; సాఫీ | నినగరి | సా; 
కారణ | మేమో | తెల్పగ ,॥ దే; 

ర్. హిందోళ = |త్రిశ్రగతి 

సాసన్టి | సాసని | సాసని 1 సాసస |; 

చాజిరి $  జాజణిర 1 చశాబిరి 1 జా.జ | 

6. (శ్రీరాగము -- మి(శ్రగతి, 

, సాసాసా 1 రీ,గరిరీ 1 ,సాసారీ | 

. గొరీక |; ల్యాణం. 1 .వైభోగ | 

, సాసాసా 1 రీ,గరిరీ 1 ,సాసారీ |, 

లక్షీక 1 ల్యాాణ., 1 వై భోగ | 

7. మలయ మారుతము _ మిశజాతి 

సారిసరిసా ; సారిసరిసా | 

మేలు కొనవే | చం(ద్ర శేఖర | 

సారి గాగా | గాపగరిసా | 

మేలు కొనవే | ఇం(ద్ర నందిత |! 

సారిగరిగా। గాగగారిగ | 

మేలు కొనవే |! ఫాలలోచన | 

| మూ. | 

గరీ,సా, | 

మ? 
గర్కీసా, , 

Ss 



౮.౨౮ తెలుగు జానపద గేయ సాహి*త సము 

గగప గగ రసన |; గాపగారిస | సొా;;, | 

మే.లుకొన వే. | నీలకంఠహా। రఠరా.,. | 

8. శంకరా భ రణం .చఐ ర(శ్రగతి, 

సాసస |, సాససన | సారీ | 

గంక్కున | (ప్రయాగ! పట్నం | 
సాసస |; సాసనస,| సారీ | 

కొంచిరి | హర్షము | తోనూ | 

$, మాయామాళవగొళ _ మి(శ్రగతి 

అ పమ పొడా | సాస ర్రీర్రీ | 

కేశవ | యని నిన్ను | 

, సరిగారీ | సనీనిదపా | 

వా, సిగ, 1 భ, కృు.లు | 

, దనిసాసా 1 సానీనీద 1 ౨దని సా ;| 
వ.ర్థింపు 1 చున్నారు 1 _లే,రా. .॥ 

10. ఆనందభైరవి - ఖండగతి, 

సారిగరి | సానిధ్రని | సా 5, | 

లాలనుచు | పొడ ర | మ్మా... | 

సాసానీ | సా గాగ 1 గారగగ [మా +; 

యౌ బిడ్డ | ల కీని | వాసుడ. | మ్మో! 

గామపమ ; గాగాగ ; గరిరీగ | గరిసొని 

పాదమున 1 చక = 1 మ,మౌశ్రై | యీ. బిడ్డ 

సాగారి 1 సాగరగ | సా, 1 

వేదాంత | వేద్యుడ | మ్మా.. 

11. ఖరహరప్రియ -- చతుర[శ్రగతి 
ససాస $ సొరిసర్తీ | గా; |! రీస్తాస్తా | 
శ్రీరామ 1 జయరా 1 మా, 1 వలలో |! 

సాసా ॥ సొరిస్తర్తీ గా; 1] రిససా | 

సీత్రా 1 ల.ల౨. 1 మా 1 వలలో |! 

12. హుసేని - చతుర(శగతి 
సస్రస్రసా ంరిసరి | గాపమగ |; గాగర |; 

కొలని దో । పరికి ! గొ.బ్బి, | ళో యదు | 



జానపద గణేయముల వరునలు 
రావా 

ససాసా 1 ,రిరిగ |, లీసా | సా; | 
కులస్వా | .మికిని | గొబ్బి కి క్ళో, | 

18. (శ్రీరాగము _ చతుర (శగతి 
సాసా | రీ; | సరిగర | గరిస ని | 
రామా ; లా, ! లీ.., స పను 

సారీ | రిససనీ | స్రీ; | 
శ్యామ. | లా, | లీ | 

రీ | రీసా | రిసరీ 1 సరిసరి | 
తామ | రసన | నయన | దశరథ |} 

సరిగరి | గరిరీ | సావు, 

తనయ. | లా... | లీ. | 

14. శంకరా భరణం ౬ చతుర[శగతి 

స్రారీరీ 1 సార్టీసనీ 1 దా,స | 

జెటాళయి! సామిదేవు|! డాన | 

స్తారీసారీ | 
న్నేలినోడ | 

అన్నవుయ్య పొడిన చేశివరుసలు 

అన్నమయ్యకు (1424-1508) పూర్వము తెలుగులో పాటలుండెనను 

సాక్ష్యము దప్ప ఈపాట లానాటివని చెప్పగలవఏ లేవు, నాచన సోమనాథుడు 

తన “వసంత విలాసములో చెఫ్పినదన్న జొజరపాట యొక్కటిమాతమే 
కలదు. కృష్ణమాచార్యులు రచించిన సింహగిరి నరహరి వచనములు, 

(శ్రీ రంగనాథ వచనములు (ప్రతావరు(దుని కాలము నాటివి (1820) కలవు కాని 
యవి “తాళబంధచ్చందో విరహీతములు ";చూర్షికలు.గార్ల పాటి లక్కయ్య ఏగంటి 
వచనముల రచించినవాడు ఏ కాలము వాడో ఇదమిత్సముగా చెప్పజాలము సోమనాథుని 

తరువాతవాడనుట మాత్రము నిశ్చయము. ఇక అన్నమయ్య గారి యసంఖ్యాక 

కీ ర్తనములే యానాటి గేయరీతుల దెలిసికొనుటకు మనకు తోడ్పడు ఆధారములు. 
ఈ సంకీర్తనములం దాయన తన కాలమున వాడుకలో నుండిన గేయరీతుల 

నెన్నిటినో ఇమిడ్చెను. 

నన్నెచోడుడు *ఉవిద లింపుమిగులి పాడునట్టి “ఊయలపాటలిను 

సేర్కొనెను. ఈనాడు 'ఓన్నమ శృివాయను నక్షరముల తొశ్లైలో ఆవిర్భవించెనే 



తోటి తెలుగు జానపద గేయసాహిత్యమ 

ఉయ్యాలా యను నూయలపాట యొకటి వినబడుచున్నది. “అలర జంచల మైన 

యాత్మలం దుండని యలవాటు సేసె నీ వుయ్యాలాి యను అన్నమయ్యగార 

పాట ప్రేవరుసలో నడచినచే. ఎనిమిది “కిట తకిటిల ఆవృ త్ర ముల పాదములు 

పం(డైండును, రెండు పాదముల పల్లవియును గలదీపాట. “ఎన్ని బాధలబెట్టి 
యేచెదవు నీవింక నెంత కాలము దాక కర్మమా' యనునట్టి పాటగూడ అన్న మయ్య 

గారిదే, వీనిలో నై దేసి మాతల యావృత్రములు మెల్లగా నడచుచు సాగిపోవును, 
ఉపదేశమో, భావమో, యభిప్రాయమో చక్కగా చెప్పుటకు వీలుగా నున్నదీ 
గతి, పాల్కురికి సోమనాథుడు చెప్పిన తుమ్మెద వెన్నెల, పదములు కూడ 

“కిట తకిటియావృతృములందే నడచును. “తొల్లి టివలె గావు యింకునొల్ల వుగా 
మమ్ము నింక తుమ్మెదా యన్న తుమ్మెదపాట అన్నమయ్యగారి కృతి.*శివ శివ 
యన మేలు తుమ్మెదా యన్న ఏగంటివారి పాటలో 'తుమ్మెద"జీవుని సూచించిన 
అన్నమయ్యగారి పాటలో వెంక పేశ్వరస్వామిని సూచించును. “ఏవూరు ఏ పల్లి 

తుమ్మెదా, ఎక్కడికి ఎల్తావు తుమ్మెదా యను పల్లెపొటలో దుందుడుకు కోడలు 
సూచింపబడినది. “ఓయి భామల్దార తుమ్మెదా? పండిన వరిచేలు తు మ్మెధాయను 

కోతపాటలోని తుమ్మెదపదము కేవల మూతపదమే, అన్నమయ్యగారీ పాట 
రూపమును మార్చి'తుమ్మెదరో"యనుపాదాంతపదముతో చెప్పిన పాటనెవ్వరును 
అనుకరింపరై రి. 

“గౌరు కొమ్ము రోకట దంచుచు” జంగమలింగము మల్లికార్జునుని శబర 
కాంతలు పాడినట్లు నన్నిచోడుడు వర్షించెను. విన్నకోట పెద్దన రోకటి పాటలు 

తరువోజ లనెను. ఈనాడు వినపడు రోకటి పాటలు కొన్ని తరువోజకును, 

ద్విపదకును మధ్యగా నున్న వరుసలో గలవు. వీనిని విన్నచో “సువ్వి రామచం[ద 

సువ్వి, సువ్వి కీర్తిసాం[ద్ర సువ్వి-సువ్వి సీతమ్మ మాకు శుభము లిమ్మాయను 

కొట్నములపాట పెండ్లి పాటలలోనిదే గాని అచై' లోకవ్యవహారమున గల 

దంపుడు పాటల కోవలలోనిది గాదనిపించును. దీనిని సువ్వాల యనుట గూడ 
కలదు. ఇది (తిళగతిలో కొట్నముల వేగమున కనుకూలముగా నడచుచున్నది, 

ఇది పాదమున కెనిమిదేసి “తకిటిల చొప్పున రెండు పాదములు గల రచనము. 

తులసీదళము, రాసుసువ్వాలవంటి పాటలన్నియు నిట్టి వే, పాల్కురికి పేర్కొన్న 

రోకటి పాటలు తరువోజల వరుసలో వ్యాపించిన నాలుగు “తకిట తక' 
ఆవృత,ములరచనలో లేక |(త్రిశ్రగతిలో నడచిన రచనములో తెలియరాదు. 

పాల్చురికితెలణగాణము వాడు కనుక తెలంగాణమున (ప్రచారమఠదున్న రోకటి 



లాకిం తెలుగు జానవద గేయసాహిత కము 

పాటల జూతమన్న నది త్రి శ్రగతి మరియు చతుర(శ్రగతిలో నడచునవిగా నున్నవి. 
అన్నమయ్యగారి “నువ్వీ సువ్వీ సువ్వని, షుదశులు దంచెద రోలాలి యను పాట 

చతుర' శగతిలొ నడచినది. *సువ్వి నువ్వి సువ్విలమ్మ - నవ్వుచు దేవకి నందను 

గనియెిననుపాటకూడ ఇట్టిదే, “భారమైన వేపమాను పాలుచోనీ పెంచినాను _ తీరని 

చే దేకొక తియ్యనుండీనాివంటి (త్రి శ్రగతి పాట లన్నమయ్యగారు పాడినను సువ్వి 
పాటలు మా(త్రము పాడక పోవుట వింతగనే యున్నది. 

పాల్కుంరికీ చెప్పిన “(ప్రభాత పదములు మేలుకొలుపులు కాటోలు.కృష్ణువి, 

శివు సీతమ్మను, దేవుని మేల్కొలుపు పాట లీనాడనేకము (ప్రచార మందున వి. 
ఇవియన్నియు “కేశవయని నిన్ను వాసిగ భక్తులు వర్షంచుచునా. ర లేరా యను 

వరుసలో నెనిమిది “తకిటి ఆవృత ముల పాదములతో నొప్పుచున్నమవి, 

మేలుకొనే చం(దేశేజర్, మేలుకొనే ఇం[దవందితి యనునట్టి పొటలు (త్రిపుట 

కాళశములో (తకిటకిటతక యను మీ_శగతిలో ) కూడ కలవు, అన్నమయ్యగారు-_ 

'ఏకాంతలొ నిన్నెనసి తలచిరిని, లేకలు వచ్చెను లేవయ్యా 
శ్రీకాంతడవగు (శ్రీవెంకట నా, శీక దళాతుడ లేవయ్యా” యను పాటయే గాక 

“ఫాలయలుక నిద్దరలు భోగించ దొరకొంటి, 
ఆలర వడి మేలొనవె అఖిలేశ్వరి యను పాటయను 

6ఎందాక నిద నీ కిదె తెల్లవారె గదె 

ఇందిరా రమణ వీ విటు మేలుకొనవే” యను పాటయును ఖండగతిలో 

(నాలుగు కిటతకీట పాదములతో ) (పభాతనంకీ రృనములుగా రచించెను, 

“ఉయా్యల నాలు నూచెదరు కడు,నొయ్య వొయ్య నొ యనుచు” అనునది శంకరాభరణపు 

చతుర్యశగతి పాట ; లాలి పాట. “జో వచ్యుకానంద జో జో ముకుందా 
రావె పరమానంద రామగోవింది యనునది అన్నమయ్య గారిదే. వెంకటేశ్వర 

స్వామి అన్నమయ్య గాం దృష్టిలో నవయుపకుడు, కనుక లాలి జోల లెక్కు.వగా 

పాడుట కవరౌశము లభించనట్టున్నది. కాని కృష్ణజయంతి (ప్రశంసమా(త్రము 

పెక్కు చోటుల గలదు. ఆ సందర్భమున “జో జో యని మీరు జోలపాడరో, 

పాజపు జయంతి నేడె సఫల మిందరికి” అనుపాట దేసాళం రాగమున 

(తిశగతిలో పాడిరి. యక్షగానములందు స్తీలపాటలు, లాలి, జోల, (సువ్వాల, 

ధవళము) వంటివి (ఫొఢ దంపతుల నుద్దేశించి పాడెడు నలవాటు ఇటీవలిదై 

యుండును. ఆనాటిది కాదేమో. 

వివాశి మంగళమనునవి గృహసీమలో జుభకార్యముల సందర్భమున 



వ్శ 

రా౭_౨ తెలుగు జానపద గేయసాహిత కము 

వినపడునట్టివి. నివ్వాళి దృష్టి తగులకుండుట క్రి పారాణి పళ్శిమును చుట్టు 

(తిప్పుచు పాడునట్టిది, అన్నమయ్య స్వామినే పెద్ద భూతమునుగా కీ_ర్థించెను, 
ఆతని పట్టగలిగిన దుష్టశ కు లేమియుండును? కనుక నే కాబోలు అన్న మయ్యగారు 

నివ్వాళి పాడినట్లు లేదు. మంగళములు సూ(త్రము పాడినారు. “జయ మంగళము, 

“శుభ మంగళము గల మంగళముల కాకాలమున నిశ్చితమైన వరుస యెద్దియు 

నేర్పడ లేదేమో మంగళ గానము, మంగళము-మంగళ హారితి-ఆరతి. 7 రతి- 

ఆరాతిక - ఆలతులు - మున్నగువాని సంబంధము లింకను పిచారణీయములు. 

అన్నమయ్య శోభనపు పాటలు కూడ పాడిం. “శోభనమే శోభనమే, 

వై భవముల పావనమూం.ర్తికి' అను పాట చతుర(శ్రగతిలో నడచిన సంకీ_రనము, 

“గౌరీ కల్యాణము'నె_త్తక పోయినను “లక్షీ శక ల్యాణము"ను (పశంసించిన పెండ్లి 

పాట యొకటి గలదు. స్వామిని మరియు ఆమ్మడారని పెండ్రికొడుకు పెండ్లి 

కూతురులను జేసి యీమాటలను పాదాంతములందుంచి వేరువేరుగా పాడిన 

పాటలున్నపి. ఇవి యాకాలమున వినోదవాదము నెరపిన పెండిపాటల ఛాయ 

లేమో.'రావే రావే రట్టడి కోడల,పోవే పోవే అత్తయ్యా పొందులు నీతో చాలును 
అనుపాటయును, బావమరదలు సంవాదమును ఈ కోవకు చెందినట్టివే. 

అన్నమయ్య గారి పాటలందు ఖండగతిలో నడచిన పాటలు చాల కలవు: 

సన్నయకు పూర్వము శాననములందలి తరువోజ లటు సీసపద్యములుగా నిటు స్త్రీల 

పాటలుగా మారినట్లు తోచును ప్రీలపాటల వరుస,దంపుళ్ళ్వపాటల వలెనే,తరుచోజ 

వరుసనే పోలియున్నది. తరువోజ రెండవ పాదమందలి చివరి గణములు 

సూర్య గణములుగా మారి పరుగెత్తైడు పాటను సీసఫద్యముగా నడిపించినవి, 
ద్విపదయందు గూడ నిట్టి మారుపే వచ్చినది. తరువోజలట్లు పాటపరుసలో 

గాక సీసపద్య పు నడకతో సాగిపోవు పాటలుకూడ తొలి దినములందుండి 
యుండును. ఇట్టివే యక్షగానములందు జంపెలను పేరుతో కనబడుచున్నవి 

యక్షగాన మనునది (తీపు, ఏక తాళి,జం పె, అర్థచం(ద్రిక, కురుచ జంపె, ఏల 

వంటి పాటలను, ద్విపద మరియు వచనమును తీసికొని సాగిపోయిన రచనమని 

కందుకూర్ రుదయ సు[గ్రీవవిజయయక్షగానము సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది. అటు 

తరువాత _ విజయనగర పతనానంతరము దక్షిణాదికి తరలిపోయిన యక్ష 
గానములందు తలుపుదగ్గర పాటలును, పదములును, దరువులును (,పవేశించినవి. 

జం పెలు జానపదుల “హరిహారీ నారాయణాది నారాయణా" యను వరుసలోనివి, 

గతశతాబ్దముననే జంపెలు కథాకథనమున కుప[కమించినవి. అన్నమయ్య 



జో 

జానపద గేయముల వరుసలు ట్ర 

కాలమున జంపెలు కేవలము పొటలుగనే యుండెననుట కాయన పాడిన 

ఖండగతి సంకీ ర్హనములే సాక్ష్యములు, మరయును, 

“నితాకాయ తళా. నితా్యాధిపతా్యాయ మంనిగణ (పత్యయాయి వ్రంట్రి 

సీసపద్య పాదపుపాట లీవిషయమును చక్కగా నిరూపించును.అన్నమయ్యగారి 

రచనములందు ఖండగతిలో నడచు దేశిజనుల వాడుకలో నున్న వరుసలు చాల 

గలవు, 

“కాయము మోచితి గడన గడించితి 

చేయార పుణ్యము చేసీతినో యనునది చెంచెతపాట వరుసలో నున్నది. 

“ఆత్మ పంజరమలో నయమున నుండి నా 

చేతనే పెరిగిన చిలుకా యనునది చిలుక పాట. 

కొండ గొడుగుగ పళ్లు కొన్నాళ్ళు _ తా 

కొండముచ్చుల నేలె కొన్నాళ్ళు? అనునది ఈపాదాంతపదములతోడనే 

నడచెడు పాట. కోలాటవరుసకు గూడ నిది సమీపముగా నున్నది. 

“యేమి చిత్రం బేమి మహిమలు యేమి నీ మాయావినోదము 

వామనాచ్యుత నిన్ను దెలియగ వసుధలో మా తరిములాీయను దానినీసంసార 

మాయ_స్టవి మనవచ్చును గదా! 
meee ద్ర రాఘవా రాజీవలోచన రావా యనునది “గోవిందరామి 

పాట వటుస., “చూపు లోపలి చూపు చూడకుర వోరి నీపె పూత చూపులకు భాలైతి మోరి 

యనునది, “ఈ యింటి గౌరమ్మ ఎవరాడుదిడ్డా- పాగొండ వత్తిగొండ దొరలాడు దిడ్డా' 

యను విసురురాతిపాటవరుస.ఖండ గతి పాటలవలెనే అన్నమయ్య రచనములందు 

చతుర శ్రోగతి పాటలుకూడ అనేకము లున్నవి. వీనిలో చాలవరకు 

“కన్నులు దెరవక కమలబాంధవుడు, వెన్నెల రేణువు వెలయ దిది వలె 

ఆవ త్తమునకు నాలుగేసి లఘువులు గల 'ఏకతాళి” వరుసలే. యత్తగానములందు 

“ఏకతాళిి గింథమర్యాదను పొందినది. ఐనను లోకమందు వాడుక లోనున్న 

'ఏకతాళి” వరుసలోని యావృ త్తములం దన్నియు నక్షరము లుండవు. 

“కొలకెడి జలములతోడి కను్నగవ, తలచి 'డెందము తలకీసియని రెండవ పాదములో 

దీర్చము (రాగము ) తీయుట కనుకూలమ.గా నక్షరములు డారపోయినవి.పండితుల 

కీర్తనలు నిబంధపదపు నిండును సాధించుటకై నిండుగా నకరములు 

నింపుకొనును. తొలిదినములందీలక్షణ మధికముగా గానుపించును, యక్షగానము 

లందలి ఆర్థచం(దికలు, (తిపుటలు, ఏక తాళములు, అకరములతో *పిటపిట* 
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కత తెలుగు జానపదగేయ నాహిత్యము 

లాడుటయే దీనికి నిదర్శన మనుకొందును.అన్నమయ్య (ప్రథమసంకీ ర్హనాచార్యుడు 
మరియు పదక వితాపితామహుడు. ఆయన మనుమడు చెప్పినట్లు అన్నమయ్య 
'సంకీ ర్హనా పరిశుద్ధిన్ న చేయబూని "నాడు. ఈప రిశుద్ది స్వామివారి కంకితము 

చేయుటచే సగమును, పూర్తియైన నిబంధపదమును మలచుటచే కడమ సగమును 
సాధింపబడినదని నమ్మెదను. పదచ్చందోరీతి నతి(క్రమించిన పొట్టి పాదములు 
దేశి ప్రభావమేయని యనుమానించి వెదకి వానినే యిట “దేశి వరుసలుగా 
'పేర్కానుచున్నాను. 

తలుపు దగ్గరిపాటలు అన్నమయ్యగార కాలమువరకు తెలుగుల్ (తమిళము 

నుండి ) ధారాళముగా (ప్రవేశించలేదు. “లకుమమ్మ కేమైన లంచ మిమ్మనవో, పక 

వాణి తలుపు మూసుక తీయ్యదు పాటలో వీని సూచన కొంతగలదు. ఐనను 
“కలికి కవాటము బంధన చేసిన, కారణ మేమే లక్ష్మీ"'యను తలుపు దగ్గరి పాటల 
వరుసలుబలుపగు కర్మము భ్ వో జీవుల, పారబ్దంబులు సంచిత ంబులునుీవంటి 

పాటలం దుండనేయున్నవి. “చింతించకుమీ శివుని వైరిచే, చిక్కు పడకుమీ 
వో మనసా” మున్నగునవి యిట్టి వరుసలే, 

అన్నమయ్యగారు కోలాట పాటలు గూడ రచించినారు.పాల్కురికి సోమ 

నాథుని “కోలాట గొడియి 'కోలాట' పదములు చూడ కోలాట పదునాల్గవ 

శతాబ్ద[పారంభమునకే (ప్రచారమందినటుల తెలియుచున్నది. కాని తక్కిన 

నృత్యభేదములను వర్గించినంతగా కోలాటలను సోమనాథుడు వర్గింపకుండుట 
బట్టి కోలాట నాటికి నృత్యముగా రూపొందలేదేమో యనిపించును. అన్నమయ్య 
పాటలలో “కోలాటియను పదము లేకున్నను కోలాటపాటలతో సంపూర్ణ 

సామరస్యముగల పాటలనుబిట్టి యవి కోలాటపాటలై యుండునని యూహించితిని. 
నా యూహమునకు గల కారణము లివి. గుజిలీపాటల పు_స్తకములం దీనాటి 
కోలాటపాట లెన్నియో కలవు. ఈపాటలు నాటినుండియు నేటివర కేహా(త్రమును 

మారలేదని నొక్కి. చెప్పజాలము, కాని ముఖ్యలక్షణములు మా(త్రము తక్కిన 

పాటలందువలెనే వీనిలోగూడ చెదరకుండనే దిగివచ్చినటుల చెప్పవచ్చును. 
“గొల్ల వారి వాడలకు కృష్ణమూరితీ, నీవు, ఏమిపని కొచ్చినావు కృష్ణమూరితీ'యను 

పాటయును “శివ శివ మూర్తివి గణనాఖా, నీవు, శివుని కుమారుడవు గణనాథి 

యను పాటయును “నామాట వినవమ్మ కోవెల = [పాణనాథుని తేవమ్మ కోవెలా' 
యను పాటయును కోలాట పాటలు.ఈ పాటలన్నింట చతుర[శ్రగతియే కాన 

సగుచున్నది. రెండుపాదములకు గలిసి యెనిమిది యావృ త్తము లున్నవి. రెండు 



జానపదగేయముల "రుసలు sy | 

పాదములందును చివరన సంబోధనము లున్నవి, మొదటి పాదములో చివర 

యావృ త్తమునుథ (| అ) సీవు' అని నాలుగక్షరములకాలములో పాడుకొనవలెను. 

రెండవపాదములో నాలుగవ యావృ త్తమునకు సాహీత్యాకర మొక్కటే. దీనినే 

నాలుగక్షరముల కాలములో పొడుకొనవలెను. అక్షరములు తగ్గించుటచే పొటకు 

కొంత యూపిరి సలిపినట్లుండును. అన్నమయ్యగారి పాటలందు (రెండు,మూడు 

సంపుటములందు) ఇట్టి పాట లెన్నియోకలపు ఉదాహరణకర్రై 

“వట్టి వలపు చల్లకు వి్లు మూరి తి యను పాటను దీసికొనుడు. ఇటులే 

శేశవ, మాధవ, నారాయణ యను కేశవనామములును, రంగనాథ, నరసింహా, 

పంటి ఇతర విష్ణునామములును పాదాంతములందు సంజోధనములుగా నుంచి 

అన్నమయ్యగారు చెప్పిన పాటలన్నియు కోలాటపాటలే, 'ఉద్ధవుండాః:' యను 

పదముతో గోపికలు పొడిన ట్లోక సంకీర్తనము గలదు. మరయొక విశేష 

మేమన సంబోధనపదములే పాదాంతమం దుండవలెనన్న నియమము లేదు. 

“వాంగు భళా, గొబ్బిళ్ళో, “పాదము, "సంసారము", “వృధా వృధా", 

“గెలుపులు *సంకీ రృనంి, “వై షవము",* మంగళము," పెండ్లి కూతురు", “పెండ్లి”, 

కొడుకువంటి మాటలతో (ప్రతిపాద మంతమగు పాటలుకూడ కోలాటపాటలే. 

ఐనను అన్నమయ్యగారివి మా(తము చతుర(శ్రగతి కోలాటపాటలే. 

నాచన సోమనాథుడు చెప్పిన జాజరపాటకు అన్నమయ్య రచనములందు 

రెండు చక్కని యదాహరణములు గలవు. వసంత విలాసమందలి పం రులను 

బట్టి వెన్నెల రాాతులందు వఏీణాగానము, మరియు రమణుల పాటల మేళవింపుతో 

జాణలు మెచ్చునది ఆనాటి జొజరపాట. (శ్రీనాథుని కాలమున వారుణీ రసాస్వాద 

మదాతిరేకముతో చంద్రికలు గాయ వీథుల కనకవీణుల మీటుచు భీమనాథుని 

జాదురజాదురంచు అంగనలు పాడినది జాజారపాట. ఈ రెంటను జాజార 

యనగా నేమిటో యర్థము తెలియరాదు. అన్నమయ్యగారొక పాటలో “పులకల 

మేనితో బొరలెను కడుం జలిగొని చల్లకు జాజజి యను మాటలచే జాజఅ 

యనగా నెద్దియో చల్లెడు పదార్థమనియు, మరీయొకచో “సంకు మదంబుల 

జాజజి యను మాటలచేతను 'రవ రవ చెమటం గరిగి యనుటచేతను జాజర 

యసనది పొడి యనియు, *పుప్పొడి జారగి యను పాటలచే కష్తూరి, 

' గంధవొడి, పుప్పొడి మున్నగువాని పొడి జాజర యనియు దీనిని చల్లికొనుచు 

ఆడునట్టి యాట జాజర యాటయనియు తెలియుచున్నది. తెలంగా ణమున “కామువి 



పున్నమి సందర్భమున *“జాజరాటి ఆడుట పరిపాటియీ. రంగులు చల్లుకొ నుట, 

కుంకివము, బుక్క, గులాలు చల్లుకొనుట ఈనాటికి గలదు, 

పాల్కురికి ఒప్పిన 'ఆనంద పదము" రూప మెట్టిదో తెలియరాదు. వెన్నెల 

పదములు? 'వెన్నెలియను నూటతో నంతమగు చరణముల పాటలో లేక 

వెన్నెలలొ పిలాసముగా పాడుకొనుపాటలో తెలియరాదు తెలంగాణమున కాముని 

పున్నమ సందిర్భమున పాడుకొను కొన్ని పాటలందు *వెన్నియ్యలో"యని చివర 

నుండును. అన్నమయ్య పవెన్నెలల' “అల్లో నేరేచ్ళ” పాడుటను విలాసముగా 

పేర్కానెను. 

* నెయ్యుము. లల్ల నేరంళ్ళోవాయ్యన పారెడి వువ్విశోోయను చతుర[శగతి పాట 

“అల్లో నేరెళ్ళ” కుదాహరణము, తెలంగాణమున “నల్లోనేరెళ్ళ'పాట లధికముగా 

ఫాడబడును, అల్ల నేరెళ్ళు అల్లొనేరళ్ళుగా మారీనదని నా నమ్మకము, నే రెళ్ళు 

రెండు పిధములు. తెలంగాణమున (ప్రసిద్దమైన పెద్దవై న.మంచి నేరెళ్ళను అల్ల 

నేరెళ్ళంగురు. చిన్నవానిని కుక్క_నేరెళ్ళందురు, కొన్ని |పాంతములందు 

కుక్క నేరెళ్ళకు కాకి నేరెళ్ళని కూడ పేరున్నట్లు తెలియచున్నది. అల్ల నేరెడి 

యనగా (ప్రసిద్దమైన నేరెడుపండని యర్థము. ఈ మంచి నేరెడుపండు 'పేరేల 

గేయముల కెక్కెనో తెలియరాదు. అల్లో యనునది నిర్ణేశవాచకముగా వేటూరి 

పిభాకరళాన్తిగారొక స్వారస్యము చేప్పెడివారట, సీతమ్మ నేరెడు చెట్టుక్రింద 

చెలిక _త్రెలతో ఆడుకొనుచుండగా నేరెడు పండ్ల రంగు ఆమె ధరించిన తెల్లచీర 

కంటుకొన్నదట. అది చూచిన యామె చెలికత్తెలు గుసగుసలు పోయిరట, 

ఆరంగు (ప్రథమ రజస్వలకు చిహ్నముగా అల్లో | యని నిగ్రేశించి “నేరెళ్ళలో 
సీతమ్మ సమర్తాడె'నని వ్యంగ్యముగా సూచించిరట. ఈ (పాభాకర పర్మిశ్రమము 
మనోహరమైన జొనపద నిరు §క ( Folk etymology ) కొరణచమెనది. 

“పుక్కిశో' “తొక్కి శ్ళొ” యను పాదాంత పదములు కూడ*ఆల్లొనేరెళ్ళ'వరుస 

పాటలే “కలుపు తియ్యిం డమ్మలారా - చేను = బలుపు చూడం డమ్మలారా యను 

కర్షికగితమునకు “అప్పమైన నియ్యరె యమ్మలారా నే, డప్పం డారగించే నదె 

అమ్మలారోయను అన్నమయ్యగారి పాట కలదు, దశావతారములను సేర్హానుచు 

పాడిన సంకీర్తనములును గలవు. 
“చందమామ రావో, జాబిల్లి రావో=-మంచి 

కుందనంపు పైడికోర వెన్నబాలు తేవో యనునది పిల్లల పాట వరుస.ఆరేసి” కిటతకి 



కశానపద గేయముల వరునలు కపీక 

ఆవృ త్తృముల పాదములతో అంతట రాములవార్యూ అంగన సీతను గూడీ సంతన 

మందుచు వేగా, స్విపురమనకు చనుదెంచియను స్త్రీలపాట వరుసలో 

అన్నమయ్యగారు రచించిన 

“సత్యము నేయగ వచ్చును, సర్వేశ్వర ఈ మాటకు 
నిత్యము నీవే యెరుగుదు, నేనేమీ యెరుగ జుమీ’ యను పాటకలదు. 

“కందనాన అపొ తందనానె పుర 

తందనాన భళా తందనాని యను విలాసనృత్యపు పాట యొకటి కలదు. 
క్రీీడాఖి రామమందలి “తందాన లమ్మయ్యకున్' అను మాటలవలన తందానలు 

కూడ గొబ్బిళ్ళకు వలెనే పూజలకు రూఢి పదములై నట్లు కానబడును, తెలుగుదేశ 
మందంతటను నేడు వినబడు తందాన పదము లిందుకు సాక్ష్యములు. కాని 

పెన పేర్కొన్నది తందనాలాట;విలాసగేయము, చేతులు తట్టుచు పాడునట్టిది. 

“వాడు తాగి తందనా లాడుతున్నాడను మాట దీనివలననే పుట్టినదనుకొందును 

అన్నమయ్యగారి ఏలలు నా కంట బడలేదు. ఏల పదముల (ప్రశంస 

సంస్కృత సంగీత గ)ంథములందు కలదు. “ఏలలు వెట్టుచు నింపు సొంపారి. 

బసనపురాణమును జదివెడువారు పాల్కురికి కాలమున నుండిరి. కీ" శే. వేటూరి 

(వభాకర శాస్త్రిగారు “అప్పా రావోయి ముద్దుల కుప్పా రావోయి యనుదానిని 

ఏల పదమున కుదాహరణముగా నిచ్చిరి. కాని యది ఏల కాదు, రు[ద్రకవి 

సుగ్రీవ విజయములోని 

“భాను వంశమూన బుట్రి-దానవ కామీని గొట్టి 

మౌనివరులు సన్నుతింపగా-ఓ రామచంద్రా 

పూని మఖమూ నిర్వహింపవాి యనునది ఏల పదము*ఇది “తక కిటతకి 

యను గతిలో సాగిఫోయినది. ఏగంటివారి ఏలలు యక్షగానముల యందలి 

ఏలలు కూడ ఇటులనే యున్నవి. శ్రీకె, సభాగారు సేకరించి (పకటించిన ఏలలు 

కూడ ఈరీతిగనే సాగిపోయినవి. తాళ్ళపాక చిన తిరుమలాచార్యులు 

సంబోధనమును మించి ఏల లక్షణ మేమియును చెప్పలేదు. “అప్పియన్న పై 

పాటలోని సంటబోధనము మాతమే దాని నేలగా చెప్పుటకు చాలదు. తక్కిన 

ఏలలతో దాని కెట్టి పోలికయును లేదు. ఏలల నిర్మాణము అన్నమయ్య 

అభిమానించిన నిబంధపదముల నిర్మాణమున కందకపోవుటచేత కాబోలు ఏల 

లాతని రచనములందు ఇప్పటికి ముదిత మైనవానిలో లేవు, ముందుముందు 



ఊహ తెలుగు జానపద్యగేయసాహిత్యము 

పికటింపటోవువానిలో లభించునో యేమో వేచి చూడవలె. ఐనను ఈవిషయ 
మింకను నూక్ష్మముగా పశీలింపదగినదే. అన్నమయ్య గా రెన్నియో ఏధముల 

దేశి వరుసలందు కీర్తనములు రచించిరిని చెప్పుటకుమా(త మే ఇట కొన్ని 
యుదాహరంచితిని,ఇంకను ఎన్నియో తీరుల దేశి వరుసల నాయన చేపట్టి 

యున్నారు.వాని నన్నింటిని దడవినచో _గంథవిస్తర మగునని దిడుచుచున్నాను. 

PY Czar 



ఉవనంవోరముూ 

గాంతపరికు చానసనదగే యముల పుటుపూర కములు, చాన లశ అమలు, 

వాని (పళస్పితోవాటు వా? భేదములు వానియంచున్న సిశేషములు మున్నగునవి 

తెలిసికొంటిమి తానపదగేయ(స్రైపంతి యనంతము, ;5 నే న భంగి పదునామి 

దోసిళ్ళ పానీయ మె తృగలిగితి9. ఒంటి మానిసి దాని వేత మెత్తదాలడు.సలువరు 

పండికులును, కపులును,పమర్శకులును సడుము గట్టిసనే కాస ఇప యసాద్భము. 

తెలుగుదేశమున నున్న సదీనదములు 'సలయేర్లు జొగులు వంకలు ఎంతగా గరు 

కొనబడవలయునో నంతగా వాడుకొనవిడరోసాగరో గతిః” ఐనర్మే జాసపదగే య 

(స్రవంతికూడ ఇప్పటికే చాల భాగము మనణ దక్కంగండ బోయిసస.ఉన్న దాని 

నైన నిక భద్రపంచి యపయోగించుట తెలుగువాం కర్తవ్యము. పండి సలు 

విమర్శకులు జానపదగేయములందున్న సాహిశీవిషయము లెత్తి చూపవచ్చును. 

సాాజికశాస్ర్రచేత్స లాసంపదలో తమరు గాసలనిన యమూల్యమణు ల్వెదక 
వచ్చును. చేయి దింగిర కవులు రచయితలు కళాకారులు వాసయం దుపలద్తిమగు 

దేశియవసుు సంపదను దది తీర్పివచ్చును, శిషులగి రచంఎతలు సామనలు 

బస్మువ్రన్ కై సంస్కృత విపణిపీథులం మ రేటాచినటాలే సప్య్యులు పొళ్ళాత్న సీపీ 

విహారము. చేయుచున్నారు. తిమరన్న చదేశీయసంపదను విడిచి “వె సుగింట్ 

బుల్లి గూ కొసంచుచు;న్నాలు. కీ, శే. బినపరాజు ఆఅప్పారాను, గురిగాడ 

అప్పారాపు, ఆడవి దాపిరాణు మున్నగువారలు ఏల మం. “గాత ము దేశీయ 

వస్తువును చేపటి వబాభి వానమును చూరగొని. నవ్యలంమ శ్రీ కొండల 

వెంకటరాషుగారు జానపదుల భాష, భావములు మరియు నిళివృత్తమిను 

సంపూర్ణముగా గాకళించకొవ రచనలుగావించి దేశిక ౯విభూతిఏ ప దష్శించినారు. 

నండూరవారి “యెంకిపాటలు గానపదుల భాష" ఉత్తమ క ఏతాకళ్ల శే గామెత్తి 

నట్లున్నవి, జాసవదక పతారీతుల నందరికన్న సెస్కడుగా సగ్వవియోగను 

చేసినవారు రాజకీయపక్షములనాను. తమతమ రాజకీయసిద్రాంత _ప్రచారముల క్రై 

బుజ్జకథలు, జముకుల కథలు, గేయములు రచించిన వీరి యాశయమను కొనియాడ 
దగివది. న్వరాజ్యోద్యమసనుయమున వేలువడీిన *హాకొద్డీ కల్ల దొరతనము” 



₹౮౪ం తెలుగు జానపద గేయ సా్క్టాత్యము 

“గండాలు దండాలు భరత మాశాోకొల్లాయి గట్టితే నేమీ'వంటి రచనములు పూర్తిగా 

జానపదుల సౌ మ్మైపోయిసపి.స్వరాజ్యోద్య మమునకు, సంస్క.ర ణోద్య మమునకు 

తోడుపడిన గేయములు వందలకొలడి వెడలినవి. వీని (ప్రయోజనము 
తాత్కాలిక మే మైనను (పభావము మా(త్రమనంతము. చేయిదిరిగిన రచయితలు 
జానపదగేయములందున్న వస్తువును ( రెండు, మూడు, నాలుగు, పదు 

నొకండన _పకరణములు చూడనగును ) స్వీకరంచి కలమందుకొనవలె గాని 

రన్వలు రాల్పవచ్చును. ఆం (ధభాషామతల్లి 'కెనలేని తొడసులు సవదరించ 

వచ్చును. జానపదగేయములందుండు జాతీయములు నానుడులు వింతపంత 

పలుకుబడులు శిష్టు లాకళించుకొనవలసిస యమూల్యసంపద. నవమ్యభొోరత 

పునర్నీర్మాణావనరమున వి ఏధ(ప్రణాళివా పచారమి నకును, [పజావబోధమునకును 

జొనపదకవితారీతు లుపయోగించుసంతగా నితరము లుసయోగపడవన్న 

నతిశయో క్షి కాదు. బౌ త్తరాహులు ముఖ్యముగా హీందీ బెంగాలీ భాషలవా 
రీమౌర్గమున చాల దూరము సాగిపోయినారు. జానపదసారి స్వతనంపదయందలి 

వై శిష్టమును గమనించియే కేం(ద(ప్రభుత్వమువా ఓటీవల రేడియో మున్నగు 

(ప్రచార సాధనముల ద్వారమున నమితమగు నేప చేయుచున్నారు. ఇరుగుపొరుగు 

వారని జూచి యైనను తెలుగువా రభఖినివేశము కల్పించుకొన్నచో నాం(ధ 
దేశమునకు, నాం ధభాషామతల్లి కి నాం ధపిజ్హానమునకు మేలగునని, 

స(ప్ర(శ్రయముగా ని వేదించుచు పిరటుంచుచున్నాను- 
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తోడ్పడిన [గంథములు ష్మతికలు 

అధ్యాత్మరామాయణము - వాల్మీకి 

అధ్యాత్మ, శృంగార సంకీర్తనలు - తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు 
అన్నమాచార్య చరి(త _ వేటూరి _పభాకరళాత్త్రి 

అప్పకవీయము _ కాకునూర అప్పకవి 
అభిజ్ఞానళాకుంతలము - కాళిదాసు 

అమరావతీ స్తూపము _ మల్లంపల్లి సోమసఖర శర 

ఆం(ధ డానపదగేయ జాజుయచరి(త్ర - చేకుముళ్ళ కామేశ్వరరాపు 

ఆం(ధ భాగవతము - బమ్మెర పోతన 

ఆంధ్ర మప*భారతము - కపిిత్రయము 
ఆం|ధ సాహిత్య చం(త్ర సంగ్రహము - ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం 
ఆం(ధుల చం[త సంస్కృతి - ఖండవల్లి లటశ్రరంజనం 

ఆంధ్రుల చ.(త 5వ నంపుటము - చిలుకూర వీరథ(ద్రరావు 
ఆం(ధుల సాంధక చరి[త్ర - సురవరము [ప్రతాపరెడ్డి 

ఆదిలగ్నశ్రివిలాసము ( పా.పు-భాం) - అక్కి, నేపల్లి నరస్ంపహాకవి 
ఆముక్త 'నాల్యద - (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు 
ఉతర హంవంశము - నాచన సోమనాథుడు 
ఉదాహరణ వాజ్మయచరి.త - నిడుదవోలు వెంకటరావు 

రౌవళి ఇద్యాధరుడు 

రా ముశ్యూరీ చరిత్రము ((పా.పు.ధాం.) = శటూలి భావనామాత్యుడు 
రెత్య్టిదర్శము _ దండి 

తానవ్యాలంకారి చూడామణి . పన్నకోట జద్దన 
కావ్యాలంకార సంగ్రహము _ (పబింధాంకము మూర్తిరాజు 
కుమార నంభవము - నన్నిచోడుడు 
(కీడాభిరామము = వినుకొండ వల్ల భరాయడు 
గుజరాతీ వాజజియ చరిత్రము - చిలుకూరి నారాయణరావు 
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గౌొడవంళోత్పత్తి మార్హాండము = మార్లని సుజ్బారాప్పు 
చాటుపద్య మణిమంజర - వేటూరి (ప్రభాకరశాస్త్రి 

జాతిరత్నాలు '- ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి 

జొనపదగేయ చౌజ్మయ పరిచయము = హరి ఆద శేషుష్పు 

జానపద సావాత్యము వీరగాథలు - తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు 
జానపద సాహీత్య స్వరూపం - ఆరీకయస్ సుందరం 

తెలుగు వీరగాథా కవిత్వము (అము )- తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు 

తెలుగు హాస్యము - ముట్నూరి సంగమేశం 

దశరూపకము - ధనంజయుడు 

దకీణదేశభాషాసారస్వతములు, దేశి _ కోరాడ రామకృష్ణయ్య 

దూంవి దాసర లావణిగళు - జె, ఎస్. పరమశనయ్య 

నవనాథ చరితము _ గౌరస 

నాట్యశాస్త్రము _ భరతుడు 
నా నెల్లూరుమండలయా[త - మల్లంసల్లి సోమశేఖర /ర్మ 
నారదభ క్తి నూ(తములు - నారదుడు 

నేటికాలప్ప కవిత్వం _ అక్కిరాజు ఉమాకా_ుం 

సంచలింగాల కొండయుద్ధము = ఎమ్. ఆర్. నాగేళ్యరరాపు 
పండితారాధ్య చరిత = పాల్కురకి సోమనాథుడు 

పలనాటి వీరచరి(త్ర పీఠిక - అక్కిరాజు ఉమాకా_నస్తం 

పలనాటి వీరుల కథలు _ అక్కిరాజు ఉమొకా స్తం 

పారిజాతాపహరణము = నంది తిమ్మన 

పూనపాటివారికై ఫీదు 

'పెద్దపుర సంస్థాన చరిత్రము _ పెదరాయ జగవతిరాజు 

పభావతీ (ప్రద్యుమ్నము _ పింగళి సూరన 

బనవపురాణము _ పిడుపర్తి సోమన 

బసవపురాణము (ద్విపద = పాల్కురికి సోమనాథుడు 

భగవద్గీత 
భాస్క.రరామాయణము = భాస్కరాదులు 

ఫీ మేశ్వరపురాణము = (నాథుడు 

భోజరాజీయము అనంతామాత్యుడు 
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మనుచరి(త్రము - అల్లసాని పెద్దన 

మహాధారతము - వేదప్యాసుడు 

మీగడ తరకలు = చేటూరీ (పభాకరశాస్రీ 

రంగనాథరామాయణము - గోనబుద్దారెక్తి 

రంగరాయచరి(త్రము - డిట్రకపవి నారాయణకవి 

రసగంగాధరిము - జగన్నాథ పండితరాయలు 

రసొర్హవసుధాక రము - సర్వడ్ర సింగభూపాలుడు 

రామవిలానము = ఏనుగు లక్ష్మణకవి 

విజయతోరణము = హొట్టపర్త నారాయణాచార్యులు 

పిరశై వాం[ధ వాజ్యయము - శిష్టా రామక్నష్టళాన్రి 
వెలుగోటివారి వంశావళి = నేలటూరి వెంకటరమణయ్య 

శుకసప్పతి - పొలవేకరి కదిరీపతిరాజు 
(శ్రీమ్మదామాయణము . వాల్మీకి 

సంకీర్తన లక్షణము - తాళ్ళపాక చినతిరుమలాచార్యులు 

సంగీత రత్నాకరము - కార్జదేవుడు 
సారంగధర చరీ(త్రము - చేమకూర వెంకటకవి 
నాహిత్య దర్పణము . విశ్వనాథుడు 

సింహాసన ద్వాత్రింశిక _ కొరవి గోపరాజు 

సీతారామాంజనేయసం వాదము _ సరళురామపంతుల లింగమూర్తి 

సుగ్రీవ విజయము - కందుకూరి రుద్రకవి 
సుభ(దాకల్యాణము - తాళ్ళపాక తిమ్మ క. 

హంన వింశతి = అయ్యలరాజు నారాయణాదూత్యుడు 

హిందువుల పండుగలు _ సురవరము (పతాప రెడ్డి 

హైందవ ధర్మవీరులు - నురవరము (పళాపరెడ్డి 
క్షేత్రయ్య సదములు - క్షేత్రయ్య 
ఆం(ధప(త్రిక-ఉగాది, కిన్నెర, గృహలక్ష్మి, పరిశోధనః (ప్రతిభ, బాల, 
భారతి, (సవంతిానంచికొలు, దక్షిణభారత దేశ శాసన సంపుటములు, వ్యాస 

సం(గహము-ముదితాము(దిత జానసదగేయముల సంకలనములు. 
కవితాకౌముదీ - రామనరేశ (త్రిపాఠీ 

భాపీభాన్ చరిత్రము _ ఖాఫీఖాన్ 
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87 Animal Folksongs for Children - Ruth Crawford 506861 
88 Castes and Tribes of South India - E- Thurston 
80 English and Scottish Ballads - F. ౮- Child 
90 Folklore and Folklife - Richard M. Dorson 
91 Historic landmarks of India -~ T. W. Haig 
92 History of the rulers of Jinji - Srinivasacharya 

99 Meet my people - Devendra Satyarthi 
94 Music in Telugu Folksongs - V+. Seeta Devi 
95 Standard Dictionary of Folklore Mythology and 1.686110 = 

Maria Leach 

18 South Indian Hours - Oswald J- Couldrey 
17 The Ballad in-Literature - T 1 Henderson 

08 The Popular Ballad - F. B. Gummere 
19 The Encyclopaedia Americana 
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150 The Yagadis = V. Raghavayya 
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6 Castes and Tribes of the H. E. H. The Nizams 
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